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Kempeleen kuntakeskuksesta uusi Pasila
Kempeleen rautatieasema
aukeaa henkilöliikenteelle
26 vuoden tauon jälkeen. Jatkossa Kempeleestä pääsee
matkustamaan useita kertoja päivässä junalla sekä
etelään että pohjoiseen.
Uuden juna-aseman aukeaminen Kempeleen kuntakeskuksen
ytimeen on suuri juttu! Sen toivotaan muodostuvan keskeiseksi
liikennöintipaikaksi Kempeleen ja
seutukuntien asukkaille. Kunnan
visioissa Kempele tulee muodostamaan Oulun seudun matkakeskuksen samoin kuin Pasila pääkaupunkiseudulla. Kempeleen keskustasta voi matkustaa 10 minuutissa
Ouluun ja viidessä tunnissa vaikka
Tampereelle!
Asemalle on helppo tulla kävellen, pyörällä, bussilla ja autolla.
Sieltä löytyy ilmainen pysäköinti
80 autolle sekä polkupyörille katettuja, laadukkaita pyörätelineitä.
Lähimmät kaukoliikenteen ja lähiliikenteen linja-autopysäkit ovat kivenheiton päässä. Lentokenttä on
vain reilun kymmenen minuutin
ajomatkan päässä ja kauppakeskus

Zeppelin kävelymatkan etäisyydellä.
Kempeleessä uskotaan vahvasti,
että juna-asema tuo osaltaan säpinää myös keskustan kehittämissuunnitelmiin. Liikenteen vilkastumisen myötä kuntakeskus on entistä houkuttelevampi kauppa- ja
asuinpaikka. Tämän lisääntyneen
potentiaalin ovat rakennusliikkeetkin jo huomanneet.
Junaliikenne on myös ensiaskel
lähiraideliikenteelle Oulun seudulla, kun Kempeleen ja Oulun välin
työmatkalaiset pääsevät junalla aamulla töihin huokeaan 3 euron hintaan. Junalla työmatka taittuu nopeammin, ympäristöystävällisemmin,
edullisemmin ja viihtyisämmin kuin
henkilöautolla. Lähijunaliikenne voisikin tulevaisuudessa olla osa Oulun
seudun joukkoliikennettä kaupunkikeskustan ja radan varren kuntakeskusten välillä.
Kempeleen aseman avajaisia vietetään 20.6.2016 kello 14.00 alkaen. Tarjolla on avajaiskahvit sekä
monenlaista ohjelmaa ja musiikkia.
Tervetuloa!
Eelis Rankka
kunnallistekniikkapäällikkö

Sosiaalitoimisto, mielenterveysneuvola ja valtaosa ympäristöpalveluita
muuttavat tilapäisesti
Ympäristön kunnossapidon,
tilapalveluiden ja maankäytön sekä
ympäristöpalveluiden hallinnon
asiakaspalvelu ja henkilöstö muuttavat
väliaikaisesti kunnantalolta Vihikariin
tiistaista 24.5. alkaen. Tarkka käyntiosoite
Vihikarissa on Vihikari 10, 3. krs.
Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
pysyvät samoina.
Sosiaalitoimisto ja terveyskeskuksen
mielenterveysneuvola muuttavat
väliaikaisesti Kempeleen kunnantalolle
osoitteeseen Asemantie 1 keskiviikosta 25.5.
alkaen. Sisäänkäynti edellisiin on pääovesta
parkkipaikan vieressä. Henkilöstön
puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
pysyvät samoina muutosta huolimatta.
Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu
säilyy kunnantalolla. Sisäänkäynti
rakennusvalvontaan muuttuu
Eteläsuomentien puoleiselle päätyovelle.
Muuttojärjestelyt ovat tilapäisiä ja jatkuvat
syksyyn saakka.

Group
Kuva: VR

Kempeleen aseman
avajaisia vietetään 20.
kesäkuuta. Uuden junaaseman aukeaminen
on kunnalle suuri juttu,
toteaa Eelis Rankka.

Kesän 2016 aukioloaikoja
kunnan toimipisteissä
Kunnantalo on suljettuna 4.29.7.2016.

jelu- ym. asioissa yhteydenotot virkaaikaan puh. 044 497 2273.

Rakennusvalvonta on suljettuna ja rakennuslupapäätöksiä ei tehdä kunnantalon ollessa suljettuna 4.7. -29.7.2016.
Katselmuksia tehdään normaalisti.
Rakentamisen aikaisia katselmuksia,
aloituskokouksia ja rakennuspaikanmerkkaukset tilataan ajanvarauksen
numerosta 050 316 9660.

Varhaiskasvatus. Päivystysaika kesällä
2016 on 4.7.–29.7.2016 Sarkkirannan
päiväkodissa. Pikkukokon päiväkodissa
hoidetaan vuoro- ja jatkettua hoitoa
tarvitsevat. Muut yksiköt ovat kiinni.
Perhepäivähoidon päivystysajan hoidontarve pyritään järjestämään perhepäivähoitajilla.

Kansalaisopiston toimisto on suljettuna 27.6. – 31.7.2016.

Zimmari on avoinna
4.6. – 10.6. ja 1. – 14.8.:
Maanantai klo 10 – 18
Tiistai-perjantai klo 8 – 18
Lauantai ja sunnuntai suljettu
Zimmari suljettu 11.6. – 31.7. (vuosihuolto)

Terveyskeskuksen aukioloajat löytyvät seuraavalta aukeamalta.
Sosiaalitoimisto on suljettu 4.29.7.2016. . Toimistossa on puhelinpäivystys kiinnioloaikana: Toimeentulotukea koskevissa asioissa voi soittaa
arkisin klo 9-10 puh. 044 497 2206 ja
050 3169673. Kiireellisissä lastensuo-

Hyvää kesää kaikille!
Toivottaa Kempeleen kunta

Terveyskeskus

Kempeleen terveyskeskus
kesällä 2016

Kempeleen kunnan
auto- ja pienkonekorjauspaja Pirilän
konekoululla
Auto- ja pienkonekorjaamon palvelut:
• Henkilöautojen huolto ja korjaus mm.
- renkaan vaihdot
- öljynvaihdot
- määräaikaishuollot
- vikakoodien luku ja poisto
- jarrupalojen vaihto
• Kevytperäkärryjen korjaukset
- valojen kunnostukset
- pohjalevyjen vaihdot
- laakerien vaihdot
•.Pienkoneiden huollot ja korjaukset (moottorisahat, ruohonleikkurit, perämoottorit, mopot,
skootterit, polkupyörät ym.).
Pajatoiminnan tavoitteena on luoda uusia työja 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-mail: mikko.kiljander@kempele.fi

Terveyskeskus on
kesällä auki normaalisti
ma - to klo 8 - 16
ja pe klo 8 - 15.

tapauksessa Hätäkeskukseen 112.
Käyntiosoite Oulun yliopistollinen
sairaala, Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1.

Päivystys ja
muu kiireellinen vastaanotto
toimivat normaalisti. Ei-kiireellisen
vastaanoton osalta toiminta on supistettua joten kiireettömiä ajanvarausaikoja, ajokortti- ja terveystodistusaikoja ei ole kesälomakaudella
tarjolla. Reseptien uusimisaika on
8 vuorokautta.

Terveyskeskuksessa
neuvolat
ovat auki normaalisti, mutta Ylikylän
yhtenäiskoululla sijaitseva neuvola
on suljettu 4.7.–31.7.2016. Terveyskeskuksessa sijainneet neuvolat toimivat 7.8.16 alkaen väistötiloissa osoitteessa Hovintie 5.

Päivystys virka-ajan
ulkopuolella on Oulun
seudun yhteispäivystyksessä.
Ennen yhteispäivystykseen hakeutumista täytyy ensisijaisesti soittaa
yhteispäivystyksen terveysneuvontanumeroon 08 315 2655 tai hätä-

Mielenterveysneuvola
toimii väliaikaisesti 25.5.16 alkaen
Kempeleen kunnantalolla osoitteessa Asemantie 1. Mielenterveysneuvola on suljettu 18.–31.7.
Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä terveyskeskuksen vastaanotolle.

Terveyskeskuksen
hammashoitola
on auki normaalisti, mutta heinäkuun aikana toiminta on päivystysluonteista eikä ajanvarausaikoja
anneta etukäteen.
Ylikylän yhtenäiskoululla sijaitseva
hammashoitola on suljettu 4.7.–
31.7.2016.
Hammashoitoloiden ajanvaraus
puh. 08 558 72170, ma - to klo
8 - 16 ja pe klo 8 – 15.
Seudullinen
hammaslääkäripäivystys
toimii viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10 - 15. puh. 044 7036 426
osoite: Aapistie 3,Oulu. Muina aikoina OYS:n yhteispäivystys puh.
08 3152 655

Terveyskeskuksessa sijainneet neuvolat toimivat 7.8.16 alkaen väistötiloissa
osoitteessa Hovintie 5.

Kierrätyskeskuksesta löytyy
kodin irtaimistoa moneen
tarpeeseen
Tuotteet vaihtuvat
päivittäin. Nyt on
myynnissä
muun muassa erä
käytettyjä tietokoneita.

Polttopuut:
Sekapuu 32 ja 50 cm
40 e/heittokuutio
60 e/ pinokuutio
Koivu 32 cm ja 50 cm
45 e/ heittokuutio
75 e/pinokuutio

Kahvitarjoilu perjantaina
3.6.2016 klo 10-14
Tervetuloa!

Kierrätyskeskus

Kirkkopolku 24, 90440 Kempele
Avoinna 08:00 - 16:00
050-316 3787

Kansalaisopisto
Ilmoittautuminen lukuvuoden
2016-2017 opintoihin alkaa
to 1.9.2016 klo 10.00
Nettisivuillamme kempele.fi/vapaa-aika ja
liikunta/kansalaisopisto
Lukuvuoden 2016 – 2017 opinto-ohjelma
jaetaan kotitalouksiin viikolla 33. Opinto-ohjelma julkaistaan
myös nettisivullamme kesäkuun aikana.

Kesän 2016
toimintaa

Uusien oppilaiden ennakkoilmoittautuminen musiikin yksilöopetukseen
lukuvuonna 2016-2017
Ilmoittautuminen on alkanut nettisivullamme kempele.fi/vapaa-aika ja liikunta /kansalaisopisto Yksilöopetusta annetaan
seuraavissa instrumenteissa: piano, huilu, harmonikka, viulu,
sello, rummut, klassinen kitara, sähkökitara, klarinetti, saksofoni,
klassinen yksinlaulu ja pop/jazz-yksinlaulu. Opetus on yksilöopetusta 30 min. / vko / opiskelija. Uusia opiskelijoita otetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelupaikan varmistumisesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kurssimaksu laskutetaan opiskelupaikan varmistuttua. Yksilöopetukseen liittyvät
tiedustelut musiikinopettaja Kari Suvilehto p. 050 5236 832.

Opiston toimisto on suljettuna
27.6. – 31.7.2016 välisenä aikana.

Opiston väki toivottaa
opiskelijoilleen aurinkoista
ja lämmintä kesää!

Liikuntapalvelut

Viljelypalstoja vuokrataan
Pirilän pellolta. Palstan koko on
noin yhden aarin verran, jolla
voi kivasti kasvattaa kukkia,
vihanneksia ja juureksia.
Palstan vuokra 25€ / kesä. Voit
varata oman palstasi netissä tai
soittamalla.
Lannoitesäkkikeräyksen
ajankohta 8.6. – 16.7.2016
ja keräyspaikka on MMS:n
kuivaamon piha-alue. Kun
olet tuomassa lannoitesäkkejä
keräykseen, ota AINA
ensin yhteys Kempeleen
4H-yhdistykseen, voimme sopia
tuontiajasta.
Keräykseen otetaan Yaran
lannoitesäkit sekä Hankkijan,
K-maatalouden, Tilasiemenen
ja Raisioagron siemensuursäkit,
lannoitelavojen suojahuput ja
Yaran pienet lannoitesäkit.
4H-yhdistys ottaa vastaan
heinäkuussa koulutetuilta
kerääjiltä tuoretta kihokkia.
Tarkemmat tiedot keräyksestä
kerrotaan koulutuksessa.
Kihokkikerääjien koulutus
pidetään ma 5.7.2016 klo
18.00 Ketolanperän koululla.
Ilmoittaudu koulutukseen
yhdistyksen sivujen kautta.
4H-työpalvelu. 4H-yhdistys
välittää nuoria erilaisiin
työpalvelutehtäviin. Palveluna
tarjoamme mm. kotitalouksien
siivousta, nurmikon
leikkausta, ikkunanpesua
ja lemmikkieläimen hoitoa.
Työpalvelun tuntiveloitus on
17,00 e + alv/hlö. Työtilaukset
tehdään 4H-yhdistyksen kautta
netissä tai soittamalla.
Myös 4H-yrittäjät tarjoavat
monipuolisia palvelujaan
kuntalaisille. Katso tarkemmin
www.kempele.4h.fi/4hyritykset/
Kempeleen kotitalouksien
vaarallisten jätteiden ja SERjätteen 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!
www.kempele.4h.fi

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

Kirjasto

KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO sijaitsee liikekeskus Zeppelinin kolmannessa kerroksessa osoitteessa:
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
Puh. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu: www.kempele.fi/
vapaa-aika-ja-liikunta/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat salanumeron avulla www.outikirjastot.fi.
Pääkirjaston aukioloajat:
Ma–pe 11-20
La
10-15
Kirjaston kesäaika 16.5.-14.8.:
Pääkirjasto avoinna ma – pe 11 – 19
La suljettu
Poikkeukset aukioloihin: kirjasto on
suljettu perjantaina 29.7. järjestelmän päivityksen vuoksi.
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 aukioloihin: kirjasto on
suljettu kesän ajan 6.6.-14.8.

OUTI-kirjastojen
kirjastojärjestelmä vaihtui
vuoden vaihteessa

• Mikä muuttui?
• Lainata voi vain OUTI-kortilla
• Lainat voi palauttaa maksutta mihin tahansa OUTI-kirjastoon.
• Päiväkohtaiset myöhästymismaksut tulevat käyttöön kaikkiin OUTIkirjastoihin.
• Varaaminen muuttuu maksuttomaksi. Noutamattomasta varauksesta peritään maksu.
• Kaikkien OUTI-kirjastojen kokoelmat ovat varattavissa.
• Noutoilmoituksen saapuneesta
varauksesta saa tekstiviestillä, sähköpostitse tai postitse.

• Laina-aika on 28 vrk, poikkeuksina
dvd-levyt, Blu-ray-levyt, konsolipelit,
lehdet ja pikalainat, joiden lainaaika on 14 vrk.
• Ilmoituksen lähestyvästä eräpäivästä voi saada sähköpostiin.
• Laina- ja palautuskuitit voi saada
sähköpostiin
• Kaukolainoja voimme tilata aineistosta, 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 kirjaston perimät kulut
• uusi kirjastokortti 3 e
- Lasten ja nuorten aineistosta ei
mene myöhästymismaksuja.
- Myöhästymismaksut kertyvät myös
kiinniolopäiviltä.
- Palautuskehotuksen lähettämisestä peritään aina maksu.
- Kaikki maksut tulee suorittaa kerralla, lyhennysmahdollisuutta ei ole.
- Lainaaminen, uusiminen ja varaaminen estyy, jos maksuja on 8
euroa tai enemmän.
Satutuokiot
Kirjaston satutuokioissa kävi kevään
aikana lähes 900 lasta. Kirjasto kiittää satujen ystäviä ja toivottaa oikein lukurikasta kesää!
Satutuokiot jatkuvat jälleen syksyllä torstaina 8.9.2016 alkaen. Satutuokiot pidetään kirjastolla tuttuun
tapaan torstaisin klo 10.
Tervetuloa!
Näyttelyt:
Kesäkuu
Kesäkuussa pääkirjastolla on Lastenkirjainstituutista kuvitusnäyttely, jossa on Markus Majaluoman ja
Hannu Tainan lastenkirjakuvituksia.
Tervetuloa!
Kirjailijavierailu:
KIRJAILIJAVIERAILU KESKIVIIKKONA 10.8. KLO 17.30: HELI SLUNGA
& JAANA SEPPÄNEN
Kempeleen kirjasto. Zeppelinintie
1, Kempele.
Kirjallisuuden ystävät tuntevat modernin naisen ongelmia kepeän
humoristisesti käsittelevän chick
litin, mutta Heli Slungan ja Jaana
Seppäsen tuore teos Lapin Lolita

(WSOY 2016) on Suomen ensimmäinen bitch lit -teos! Tyylilajin tunnusmerkkejä ovat erityisesti huono
kieliasu ja miehiä lyttäävä maailmankuva, ja sen esikuvina on pidetty mm. Bridget Jonesin päiväkirjoja
ja Sinkkuelämää-sarjaa. Lapin Lolita
on estoton kertomus Irenestä, joka
päättää muuttaa pohjoisesta Helsinkiin ja myydä neitsyytensä eniten
tarjoavalle. Toinen päähenkilö on
Nadja, Suomessa työskenteleväksi
virolaiseksi huoraksi, joka kaipaa
Narvassa asuvaa lastaan. Heli Slunga on lappilainen runoilija ja Jaana
Seppänen helsinkiläinen esseisti.
Kirjallisuuspiiri syksyllä:
Syyskuussa alkaa Tavallisten Miesten Kirjallisuuspiiri. Kokoonnumme
Pääkirjastolla, Zeppeliinin kolmas
kerros keskiviikkona 21.9. 2016 kello 18. Vetäjänä Veli-Matti Touru.
Ensimmäisenä kirjana luemme
Pekka Jaatisen "Torpedo". Lisätietoja ja kirjavinkkejä Kempeleen kirjastoon p. 050 3169409/ Veli-Matti
tai sähköpostilla veli-matti.touru@
kempele.fi. Tervetuloa keskustelemaan lukemisesta, kirjasta ja muuten vaan. Kahvitarjoilu.
Kempeleen kirjaston
Lukudiplomi
Kaikilla Kempeleen alakoululaisilla
on mahdollisuus suorittaa kirjaston
ja koulun yhteinen Lukudiplomi.
Lukemisella on tärkeä merkitys kielen, sanavaraston ja ymmärtämisen
kehityksessä. Lukeminen edistää
myös keskittymistä, mielikuvitusta, puhutun, kuullun ja lukemisen
ymmärtämistä sekä itseilmaisua.
Lukudiplomikirjalistoja ja keräyskaavakkeita löydät kirjastosta tai kirjaston nettisivuilta. Kaikkien suorittajien kesken arvotaan kirjapalkintoja.
Lukeminen on kuin polkupyörällä
ajo, ei voi oppia jos ei harjoittele!
Jatkuva poistoaineiston myynti
Kempeleen pääkirjastossa myydään
jatkuvasti poistokirjoja hintaan 0,50
e/kpl tai 3 kpl 1 eurolla.
ePress : lue paikallis- ja maakuntalehtiä kirjastossa
Digitaalisia, ajankohtaisia näköisversioita voi lukea kirjaston asiakaskoneilla. Valittavana mm. Pyhäjokiseutu, Kuhmolainen, Lappilainen,
Raahelainen, Ylä-Kainuu, Turun
Sanomat ja yli 100 muuta lehteä.
Varaa asiakaskone tiskistä kirjasto-

kortilla tai henkilöllisyystodistuksella
ja luku voi alkaa!
Musiikkiosasto tiedottaa: klassista ja jazzia kuunneltavissa Naxospalvelun kautta
Kuunneltavissa n.
1,3 miljoonaa klassista ja n. 88 000
jazz-kappaletta. Voit
kirjautua palveluihin
Kempeleen kirjaston
244A-alkuisella kortilla esim. kirjaston musiikkiosaston sivulla http://www.
kempele.fi/fi/asukkaalle/kirjasto/
musiikkiosasto . Yksi kuuntelija voi
olla kirjautuneena molempiin palveluihin yhtä aikaa (max. 2 h / hlö).
Muistathan kirjautua ulos, kun lopetat kuuntelun!
Myytäviä oheistuotteita
pääkirjastossa
Mustia reilun kaupan Outi-kirjastot
–kangaskasseja on saatavissa 5 e
kappalehintaan.
Lisäksi on myytävänä teosta Lakeuden äärellä, kaupungin naapurina:
Kempeleen kulttuuriympäristöohjelma (toim. Timo Paakki), hinta
15 euroa.
Pääkirjasto välittää myös KempeleSeura ry:n julkaisemaa Kempeleen
Kurpponen 2013 -kotiseutulehteä,

jonka teemana on musiikki. Tätä 5
euron hintaista julkaisua voi ostaa
vain käteisellä ja tasarahalla, muita edellä mainittuja myös kortilla.
Digitointilaite
Pääkirjastolla on mahdollisuus maksuttomaan digitointilaitteen käyttöön. Asiakas voi siirtää VHS-kasetilla (tai VHS-C) olevat tallennuksensa
DVD-levylle (oma levy mukaan).
Laite on omatoimisesti käytettävissä
kirjaston aukioloaikana. Opastamme tarvittaessa. Laitteen voi varata
numerosta 050 - 3169409 tai paikanpäällä. Huomioi aikaa varatessa,
että siirto kestää yhtä kauan kuin
siirrettävän materiaalin kesto.
Vaihtohylly
Pääkirjaston hissiaulassa on kirjojen ja lehtien vaihtohylly. Voit tuoda omia hyväkuntoisia kirjojasi ja
lehtiäsi muiden iloksi ja ottaa aineistoa ilmaiseksi. Vaihtohyllystä
voi aina ottaa materiaalia vaikkei
toisi koskaan mitään tilalle. Huom!
Ei kirjastojen poistokirjoja, kirjasarjoja tai tietosanakirjoja.
Ilmoitathan muuttuneet
yhteystietosi kirjastoon!
TERVETULOA
KIRJASTOON!

Kuva: VRGroup

Kempeleen
juna-aseman avajaiset
Tervetuloa juhlimaan junaliikenteelle
avautuvaa Kempeleen juna-asemaa
maanantaina 20.6. klo 14 alkaen!
Ohjelmassa mm:
- Junan pysähtyminen
ja avajaisvieraiden saapuminen klo 14.10
- Avajaisvieraiden tervehdykset
- Musiikkia ja esityksiä
- Ilmapalloja lapsille
- Kahvi- ja pullatarjoilu
Kempeleen kunta

Kempeleen yhteisöt
Partiolippukunta Samposet
Partiolippukunta Samposet on
perustettu vuonna 1977, mutta
Kempeleessä on partiotoimintaa
ollut jo vuodesta 1959. Partiossa
kasvetaan vastuuntuntoisiksi, su-

vaitsevaisiksi ja reippaiksi yhteiskunnan jäseniksi.
Partion on maailman laajin
nuorisojärjestö ja mielestämme
parasta ennaltaehkäisevää nuoKUVA: Mirka Pohjanrinne

Kuvassa
Iida Vanhala,
Pauliina
Ylipuranen
ja Petra
Pohjanrinne.

risotyötä! Partiolla on paljon annettavaa niin lapsille, nuorille kuin
aikuisillekin.
Partio voi olla mitä monipuolisin koko perheen harrastus. Par-

tiossa jokainen kokee elämyksiä,
oppii ja kasvaa. Retki-, leiri- ja
kädentaitojen opettelun lisäksi
partiossa leikitään, lauletaan ja
nauretaan!

Lippukunnanjohtaja
Minna Arvola
Puh. 040 7078755
sähköposti: lippukunnanjohtaja@
samposet.fi

Kempeleen Naisvoimistelijat

Nuu-teatteri

Nuu-teatteri on Kempeleessä toimiva harrastajateatteri. Sen kotinäyttämönä toimii Kempeleen Nuorisoseurantalo. Teatteriyhdistys valmistaa
teatteriesityksiä ja antaa mainion harrastusmahdollisuuden teatterinteosta kiinnostuneille. Nuu-teatterissa nähdään vuodessa yleensä yksi tai
kaksi kokopitkää ensi-iltaa. Esiinnymme Kempeleessä, mutta teemme
vierailuja myös muualle. Lisäksi järjestämme tilauksesta lyhyitä ja viihdyttäviä ohjelmapalveluita pienoisnäytelmien tai sketsien muodossa.
Nuu-teatteriyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tehdä mieleenpainuvia, koskettavia ja viihdyttäviä esityksiä. Teatteri tarttuu haastaviinkin teksteihin ja pyrkii tarjoamaan yleisölleen korkealaatuisia kulttuurielämyksiä. Nuu-teatteri on Suomen harrastajateatteriliiton jäsen
ja järjestää jäsenilleen koulutusta, teatterimatkoja ja mahdollisuuden
tutustua harrastajateatteritoimintaan niin Kempeleessä kuin valtakunnallisellakin tasolla.
Lisätietoja toiminnastamme saa seuraavista osoitteista:
sähköposti: nuuteatteri@gmail.com
kotisivut: www.nuuteatteri.net

KNV:n kesäkausi starttaa 16.5.
kahdella viikkotunnilla Köykkyrissä ja 6.6. eteenpäin viikkotunteja on neljä.
Lisätiedot nettisivuiltamme
www.knv.fi
Kempeleen Naisvoimistelijat
läpäisi Priima-aikuisliikunnan
laatuseura-auditoinnin uudelleenarvioinnin.

Priima-laatuseura-sertifikaatti
myönnettiin KNV:lle 2013.
Priima-voimisteluseurat arvioi-

daan kolmen vuoden välein. Priima-seuroja on tällä hetkellä 51
kpl eri puolilla Suomea.

Kempele-Oulunsalon sydänyhdistys ry
Yhdistys toimii Kempeleen ja Hailuodon
kuntien sekä Oulunsalon alueilla.
Jäsenistöä on myös muista kunnista. Jäsenmäärämme on noin 430.
Yhdistys on perustettu 11.12.1984
Toimintaperiaatteemme, sydänterveyden
edistäminen, sydän- ja verisuonitautien
ennaltaehkäisy sydänystävällisten elämäntapojen edistäminen, toisista välittäminen
yhdessäololla ja virkistystoiminnalla. Yhdistys toimii sydänterveyden vaikuttajana
ja edunvalvojana.
Sydänillat pidetään kk:n 3. to klo 18 Santamäkitalon Sateenkaarisalissa (Peltomiehentie 5, Kempele).
Tilaisuuksien alussa on kahvittelua. Sydänilloissa järjestämme luentoja sydän- ja

verisuonitauteihin, sydänlääkkeisiin, ensiapuun, liikuntaan, ravintoon ja henkiseen
hyvinvointiin liittyvistä aiheista.
Sydänillat ovat avoimia tilaisuuksia. Porinapiiri on vapaamuotoista toimintaa, missä keskustellaan osallistujien esiin ottamista aiheista tai kuullaan alustus etukäteen
sovitusta aiheesta.
Neuvontaa toteutetaan järjestämällä kampanjoita ja sydänilloissa aiheeseen liittyviä
alustuksia.
Neuvontatilaisuuksia pidämme myös erilaisten tapahtumien yhteydessä. Neuvonnassa kiinnitämme huomiota sydämen
terveyteen, jonka kulmakivinä ovat sydänystävällinen ruoka, säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus ja henkinen hyvinvointi.

Osallistutaan nuoriin kohdistuvan neuvonnan lisäämiseen.
Yhdistys järjestää erilaisia liikuntatapahtumia ja retkiä. Touko-kesäkuussa pelaamme
tiistaisin klo 13 – 15 frisbeegolfia Köykkyrin radalla. Syksystä kevääseen pelaamme
lentopalloa Santamäkitalolla lauantaisin klo
8-10. Lisää pelaajia sopii mukaan.
Yhdistys järjestää myös vertaistukitoimintaa. Tukihenkilön tehtävänä on välittää kokemustietoa siitä, mitä on olla sydänpotilas
ja miten sairauden kanssa tulee toimeen.
Tukihenkilönä toimii usein sydänsairautta
sairastanut henkilö. Tukihenkilö on kuuntelija, kokemusten jakaja, rohkaisija ja
tiedonvälittäjä. Keskustelu tukihenkilön
kanssa on aina luottamuksellista.

Toimintamuotoina ovat käynnit sydänpotilaiden luona sopeutumisvalmennuskursseilla ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa
sekä puhelinkontaktit ja pyydettäessä kotikäynnit. Vertaistukihenkilöiden yhteystiedot
löydät yhdistyksen kotisivuilta.
Sydänilloista sekä muusta toiminnasta ilmoitetaan Rantalakeus-lehden seuratoimintapalstalla.
Puheenjohtaja Ulla Mattila puh. 040746 6832, ullamaija.mattila@gmail.com
Sihteeri Heikki Mattila puh.0400 630540,
humattila@gmail.com
kotisivut: sydanliitto.fi/kempele-oulunsalo
yhdistyksen sähköposti: kempele-oulunsalo@sydan.fi

KUVA: Juha Siekkinen

Kävimme minitennisläisten kanssa katsomassa Jarkko Niemisen viimeisen ottelun ja samalla
pääsimme treenaamaan Euroopaan suurimpaan sisätenniskeskukseen Taliin.

Kempeleen Tennis
la. Talvisin jäsenistö joutuu pääsääntöisesti turvautumaan Oulun
tennishalleihin. Seura pyörii täysin
talkoovoimin, mutta toimintaa järjestetään silti aktiivisesti jäsenten
hyväksi. Uusia harraste- ja miksipä ei kilpapelaajiakin toivotaan
lisää mukavaan porukkaamme.
Pääpainonamme on harraste- ja
junioritoiminta, mutta viime vuosina olemme menestyneet erinomaisesti myös kilpatenniksen
saralla ja edustusjoukkueemme
pelaakin sarjatennistä sekä ulkona
että sisällä II-divisioonassa. Juni-

Kempeleen Tennis on jo melko
perinteikäs tennisseura, jossa tennistä pelataan rennosti, pilke silmäkulmassa - tosin tarvittaessa
tosissaankin. Viime vuosina olemme kahdesti saaneet Opetus- ja
kulttuuriministeriön seuratukea
merkiksi laadukkaasta seuratoiminnastamme. Meillä on kesäisin käytössämme kolme juuri
uusittua hiekkatekonurmikenttää
Sarkkirannan mahtavassa urheilupyhätössä. Kenttien digitaalisen
varauskalenterin saa käyttöönsä
edullisen kesäkortin maksamal-

oriryhmämme ovat tällä hetkellä
valitettavan täynnä, emmekä näillä
näkymin valitettavasti pysty ottamaan valmennustoimintaamme
uusia pelaajia kesäksi.
Tule kokeilemaan tennistä kesällä! Se on mitä parhain koko
perheen harrastus, jossa mitellä voi alle kouluikäisestä vaariin/
mummoon saakka.
Lisätietoja seuran toiminnasta
löydät nettisivuillamme
www.kempeleentennis.fi sekä
Facebookista.

LC Kempele Aurora
LC Kempele Aurora on oerustettu
23.9.2015. Se kuuluu LCI (Lions Club International) – maailmanlaajuiseen hyväntekeväisyysjärjestöön. Toimimme oman
kotikunnan, kansallisen ja kansainvälisen
työn hyväksi. Toiminnan kohteena ovat
lapset, nuoret, vanhukset, vammaiset ja
kaikki humanitääristä apua tarvitsevat tahot. Varat apuun kerätään erilaisilla hyväntekeväisyystapahtumilla ja saadut varat
jaetaan lyhentämättöminä eteenpäin apua
tarvitseville. 2017 päätapahtumana on
valtakunnallinen Punainen Sulka - keräys,
jonka tuotto käytetään lasten ja nuorten
syrjäytymisen ehkäisyyn. Olemme ns.
kolmannen sektorin toimija ja teemme
yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.
Tuula Rauma
presidentti, LC Kempele Aurora
gsm 0415441881
trauma1952(at)gmail.com

Auroran leijonat työnjaossa.

LC Kempele Sampola
Toimintaa
Yhdessäoloa
Palvelua
Lions Club Kempele - Sampola on perustettu 16.3.1983.
Jäsenmäärä on tällä hetkellä 26. Kokoonnumme kerran
kuukaudessa yhteiseen kuukausitapaamiseen. Järjestämme tapahtumia, yritysvierailuja
ja aktiviteetteja.
Toimintansa aikana klubi
on osallistunut paikkakunnalla
monien kohteiden tukemiseen
ja jakaa vuosittain avustuksia
ja stipendejä. Lisäksi olemme

tarvittaessa mukana erilaisissa
palvelutehtävissä.
Apu voi olla pienille ryhmille
tai yksittäisille ihmisille hyvinkin
merkittävä.

Kuvat
vuoden
2016
talvitapahtumasta

Tornien taisto Kempeleessä 7.5.2016.

KempeleenOulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry
Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys on Suomen Luonnonsuojeluliiton jäsenyhdistys ja
sen toiminta-aluetta ovat Kempele ja Oulunsalo. Yhdistys tekee
yhteistyötä Oulunsalon alueella
yhdessä Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.
Yhdistyksen tavoitteena on lisätä
ihmisten kiinnostusta luontoa ja
ympäristöä sekä niiden suojelua
kohtaan ja edistää kestävää elämäntapaa. Lisäksi yhdistys lisää
tietoa alueensa luontoarvoista,
edistää luonnonsuojelua ja kannustaa luonnonhoitoon. Yhdistys
järjestää retkiä eri vuodenaikoina kevään pöllöretkistä syksyn
kurkiretkiin. Arvokkaiden luontokohteiden säilymistä pyritään
edistämään esimerkiksi antamalla
maanomistajalle neuvoja miten
toimia suojelussa tai esittämällä
kohteen suojelua yhdessä maanomistajan kanssa.
Luonnonhoidossa yhdistys toimii
käytännön tasolla, kun se huo-

lehtii Oulunsalon Akionlahden
kaakkoisosassa sijaitsevasta Kaivosojan kosteikosta alueen maanomistajien suostumuksella. Kosteikko on perustettu maatalouden
vesiensuojelua varten, mutta siitä
on kehkeytynyt vuosien mittaan
myös hyvä vesilintukosteikko. Kesällä 2016 kosteikon rantaniittyjä
tulee taas laiduntamaan lampaita
ja nyt onkin hyvä mahdollisuus alkaa kesälampuriksi. Käynti kerran
päivässä laitumella katsomassa
lampaita ja samalla kosteikkoa antaa hyvän mielen kenelle tahansa.
Ota yhteyttä Juha Siekkiseen (p.
050 563 1425, juha.siekkinen@
outlook.com), jos haluat kesälampuriksi vaikka muutaman päivän
ajaksi!
Yhdistys tiedottaa
toiminnastaan netissä
www.kolsy.net ja Facebookissa.
Tervetuloa mukaan toimintaan
ja osallistumaan!

Kiekko-Laser
UUSI HARRASTUS, UUSIA
KAVEREITA, UNELMIA
Kiekko-Laser Juniorit ry (K-Laser)
on jääkiekkoseura, jonka toiminta-ajatuksena on tarjota Lakeuden alueen kaikille 3-20 vuotiaille
lapsille ja nuorille mahdollisuus
harrastaa jääkiekkoa oman taitotasonsa ja halunsa mukaan laa-

dukkaassa ohjauksessa.
Tavoitteenamme on olla merkittävin kasvattajaseura SJL:n Pohjoisen alueella.
TERVETULOA TOIMINTAAN
MUKAAN!
LISÄTIETOJA:
email: toimisto@k-laser.fi puh.
044-7577359

Kempele-seura
Kempele-seuran tarkoituksena on
- kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
- elinympäristön ja viihtyvyyden
lisääminen
- perinteiden, historian ja nykypäivän tallentaminen sekä kulttuuriympäristön vaaliminen
- voimistaa asukkaiden omatoimisuutta ja ylläpitää kotipaikka
tunnetta
- edistää uusien ja muualta muuttaneiden juurtumista kuntaansa
- kotiseutujulkaisujen ja kirjoitusten tekeminen
Tarkoitusta toteutamme tänä
vuonna talkootyönä mm.
- museon turpasmökin peruskorjaus ja käyttöönottojuhla juhannusaattona
- K.I. Cajanuksen muisteluiden
kirjan julkaisu

- museon kesäsunnuntaiden arkipito ja tarinoita Kempeleestä
heinäkuussa
- osallistumalla luutajuhlaan
- kotiseutuarkiston luettelointi
- myymällä Kempele-viirejä, kotiseutulehti Kurpposta ja postikortteja kunnantalolla ja kirjastossa
- järjestämällä kotiseuturetkiä
mm.kulttuuripyöräretki, kävelyja esittelyretkiä tilaisuuksien yhteydessä
Yhteystiedot
ja jäsenyys
- puheenjohtaja Reino Laitinen
puh.0505237118 reino.laitinen@
kotikone.fi
- sihteeri Pentti Pylvänäinen puh
0400 682793 penttikeijo.pylvanainen@gmail.com
- seuran kotisivut: kempele-seura.
blogspot.com
- vuotuinen jäsenmaksu on 10 e

Juurussuon
kylätoimikunta
Juurussuon kylätoimikunnan tavoitteena on kylän yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen.
Kylätoimikunta organisoi kylätalon käyttöä, huolehtii siisteydestä
ja kunnosta yhteistyössä kunnan
kanssa.
Juurussuon kylätalo on kylä-

läisten yhteinen kokoontumispaikka, jossa pidetään erilaisia
tapahtumia ja harrastekerhoja.
Kylätalon pihalla on laavu sekä
sorapintainen pallokenttä/ulkoluistelujää.
Tervetuloa tutustumaan
www.juurussuo.tk

Vihiluodossa pääsee pelaamaan myös rantalentopalloa.

Vihiluodon kyläyhdistys ry
Vihiluodon kyläyhdistys ry syntyi
tarpeesta vuonna 2006.
Halusimme lisätä asuinalueemme viihtyvyyttä ja liikuntamahdollisuuksia alueen merellisyyttä
hyödyntäen. Ensimmäinen suuri
hankkeemme oli rantaryteikköön
suunnittelemamme Luontopolku
hanke, joka toteu-tettiin Jomma
ry:n kautta saadulla EU-rahoituksella. Luontopolku rakennetaan
vuonna 2016 pyörätuolireitiksi
EU- hankkeena.
Vihiluoto alueena on ihanteellinen asuinalue. Siitä iso ansio
lankeaa kyläyhdistyksen jäsenten
aktiivisuudelle ja hyvälle yhteistyölle Kempeleen kunnan kanssa.
Koko toimintamme ajan olemme
kehittäneet alueen liikuntamahdollisuuksia. Niinpä rannan tuntumaan, ns. Vihiluodon nokan
alueelle on pikkuhiljaa rakentunut alueen ”liikuntakeskus”, jossa
on mm: Skeittiramppi, Jalkapallokenttä, Rantalentopallokentät, Frisbeerata, Uimaranta, Piknik alue,
Pienvenesatama, Luistinkenttä ja
Hiihtoladut Kempeleenlahden ympärille n. 12 km sekä perinteiselle
että vapaalle tyylille ja vielä koirien
ulkoiluttajille kävelypolku latujen
vierelle. Täällä pääset myös soute-

lemaan tai melomaan Vihiluodon
kyläyhdistyksen veneellä ja kanootilla, joita voi vuokrata Airport Hotel Oulusta. Uimarannan Piknik
alueella on grillikota. Nämä ovat
kaikkien vapaasti käytettävissä.
Kuvia: Skeittirampilta jostain liikuntapaikasta tai hiihtäjistä/luistelijoista meren jäällä.
Viihtyisyydestä ja alueen siisteydestä huolehdimme yhdessä
kaikkien asukkaiden kanssa järjestämme vuosittain useita talkoita, joissa siistimme ympäristöä ja
pidämme yhdessä tekemämme
paikat kunnossa. Kaikki nämä on
toteutettu yhteistyössä Kempeleen
kunnan kanssa ja pidetään yllä Vihiluodon kyläyhdistyksen talkoovoimin. Vuosittain järjestettävät
talvi –ja kesätapahtumat ovat hyvin suosittuja ja vetävät väkeä ympäri Kempelettä ja kauempaakin.
Näitä tapahtumia tukevat alueemme yrittäjät ja yritykset.
Tapahtumapaikat ovat Kempeleen Osakaskunnan omistamilla
alueilla ja hyvä yhteistyö Osakaskunnan kanssa on mahdollistanut, että olemme saaneet heiltä
luvan alueiden käyttöön. Kesäisin
kaislikossa on noin 20 lammasta, joita hoidetaan talkoovoimin.

Ympäristön perheet ovat käyneet
joukolla katsomassa karitso-jen
kasvamista kesän aikana.
Vihiluodon kyläyhdistyksen jäsenet yhdessä ovat olleet aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että
Kempeleen Vihiluoto on paikka
missä on viihtyisä asua, käydä retkeilemässä ja harrastaa liikuntaa
tai nauttia merenrannan rauhoittavista näkymistä ja värikkäästä
luonnosta.
Lisätiedot:
Vihiluodon kyläyhdistys ry
Matti Niskanen, puheenjohtaja
Vihiluoto 30, 90440 Kempele
0407171771
matti.niskanen@cresta.fi
Eva Maijala
Nurmelantie 5B, 90440 Kempele
0503621410
evamaijala@gmail.com
Muu hallitus: Marko Elorinne varapuheenjohtaja, Juhani Nikula,
Juha Parrila jäsen, Katja Collins,
Mikael Leppilahti, Marko Jukkola
jäsen, Helena Mattlar, Harri Tarvainen, Timo Väärälä, Mikko Mattlar
nuorisojäsen, Eetu Elorinne nuorisojäsen, Timo Patja kunniapuheenjohtaja

Kempeleen Asukastupa
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.
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
Tuvalla tehtyjä nukkeja.

Perjantaisin klo 11-13 tuoretta pullaa ja leivonnaisia myös kotiin ostettavaksi.
Kahvipussikurssi 6.-10.6.2016 klo 10 -14.
Ilmoittaudu ennakkoon tuvalle.
Alkusyksystä järjestämme mollamaijakurssin päiväkurssina, mikäli kiinnostusta
löytyy. Voit tehdä mollamaijoja omaan käyttöösi. Ilmoittaudu alustavasti tuvalle.
Tupa viettää kesätaukoa 4.-31.7.
Asukastuvalla tapahtuvasta toiminnasta
ja ajankohtaisista tapahtumista
ilmoitamme viikoittain Rantalakeuden
seuratoimintapalstalla sekä netissä
osoitteessa www.kempeleenasukastupa.
net, tuvalla ja facebookissa.
P. 044-2735545
kempeleen.asukastupa@gmail.com
Tulehan tuvalla käymään!

4H-yhdistyksemme toimii kempeleläisten lasten ja nuorten parissa
järjestäen kerhotoimintaa, kurssitoimintaa ja nuorten työllistämistoimintaa.
Kesällä tarjoamme alakouluikäisille nuorille tekemistä TOPtehtävien muodossa. Tehtävistä
löytyy kaikenlaisia ideoita ja ohjeita kotona puuhattavaksi. TOPtehtävät löytyvät netistä, Suomen
4H-liiton kotisivustosta, osoitteesta www.toptehtavat.fi.
Isommat 4H-nuoret työskentelevät kesällä työpalvelutehtävissä ja 4H-yrittäjinä. He auttavat
arki askareissanne aina koti- ja
pihatöistä lasten ja lemmikkien
hoitoon. He ovat valmiit myöskin
järjestämään erilaisia tilaisuuksia
esim. lasten tapahtumia ja tarjoiluja. Lisätietoa saat yhdistyksemme kotisivuilta.
4H-yrittäjien palveluja voi hyödyntää myös valtakunnallisesti.
Matkaillessa kannattaa pysähtyä nauttimaan vaikkapa vohvelit matkan varrella olevasta kah-

vilasta. Yrityksiin voi tutustua Yritystorilla osoitteessa yritys.4h.fi.
Kesään kuuluvat myöskin Reilu
teko-lannoitesäkkikeräys ( 8.6.16.7.16) ja kihokkien vastaanotto.
Järjestämme kaikille halukkaille
4.7.16 klo 18 Ketolanperän koululla kihokkien kerääjäkoulutuksen. Koulutuksessa annetaan
tarkemmat tiedot keräyksen aikataulusta ja muista yksityiskohdista. Kihokkeja otetaan vastaan
vain koulutetuilta kerääjiltä, jotta
kihokkien laatu pysyy ensiluokkaisena koko keräysketjun läpi..
Tässä on hyvä kesätienestin paikka koko perheelle.
Kesällä meidät tavoittaa parhaiten kotisivuilla tehtävillä palvelupyynnöillä ja puhelimella
tekstiviesteillä. Kempeleen 4Hyhdistyksen kotisivujen osoite
on kempele.4h.fi ja puhelinnumero 040 5130 137.
Toiminnallista kesää!

Rantalakeuden Eläkkeensaajat ry
Olemme virkeä, lähes 200 jäsenen yhdistys. Kotipaikkamme on
Kempele, josta suurin osa jäsenistämme tulee, mutta myös ympäristökunnissa asuvia on runsaasti
joukossamme. Katso mitä välineitä
meillä on työkalupakissamme Sinun ulottuvillasi eläkepäivien sisältöä monipuolistamaan:
* Meillä löydät aina itsellesi uusia
ystäviä. Joukossamme et jää yksin.
* Monipuoliseen harrastevalikoimaamme kuuluu tällä hetkellä mm. salijumppaa, kuntosali,
Boccia-peli, senioritanssi ja muut
musiikilliset liikuntamuodot, yhteislaulu, mahdollisuus osallistua
laulukuoro Vuokkojen ja Veikkojen
toimintaan.
* Torstaikerhoissa vierailee eri
alojen asiantuntijoita luennoiden
oman alansa ajankohtaisista aiheista.
* Yhteismatkat teatteriin, lähialueille sekä aina ulkomaille asti
ovat myös oleellinen osa toimintaamme.
* Olemme sopivan kokoinen
yhdistys, jossa et huku massaan,
vaan pääset tuomaan osaamistasi esille meidän kaikkien iloksi ja
hyödyksi.
* Jäsenmaksumme on vuonna

KUVA: Jorma Jylhä

Kempeleen
4H-yhdistys ry

Lätynpaistopuuhissa Rantalakeuden Eläkkeensaajien jäsen Mikko Kyllönen.
2016 15.00 e ja siihen sisältyy seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä
Eläkkeensaaja-lehti, joka on eläkettä nauttivan tuhti tietopaketti.
* Kokoonnumme tiistaisin ja
torstaisin Kempeleen Nuorisoseuralla, sekä keskiviikkoisin Kempelehallin kuntosalilla.

www.rantalakeus.elakkeensaajat.fi
Parhaiten tutustut meihin vierailemalla torstaikerhossamme Kempeleen Nuorisoseuralla, Kirkkotie
19 Kempele. Kun tulet ensimmäisellä kerralla paikalle noin klo
11:00, on meillä pannu kuumana ja
tarjoamme Sinulle tervetulokahvit.

Kiinnostuitko? Lisää tietoa yhdistyksestämme löydät kotisivuiltamme:

Lämpimästi tervetuloa
mukaan iloiseen joukkoomme!

Kempeleen Sosialidemokraatit ry

Inkerin mökillä.

Kempeleen
Eläkeläiset ry
Kempeleen Eläkeläiset ry on
44-vuotias yhdistys, perustettu
4.9.1972. Jäseniä yhdistyksessä
on 258 (v.2016). Jäsenmaksun
määrä v.2016 on 16 e/v ja siihen
sisältyy Eläkeläinen-lehti, joka kertoo monipuolisesti ikäihmisten
elämästä.
Teemme yhdessä matkoja, retkiä ja teatterivierailuja. Perinteiset
juhlat ovat äitienpäivä (yhdessä
vasemmiston kanssa), römppäjuhla marraskuulla ja joulujuhla.
Osallistumme Eläkeläiset ryn muiden eläkeläisjärjestöjen ja myös
muiden kempeleläisten eläkeläisjärjestöjen järjestämiin juhliin ja
tapahtumiin.
Kempeleen Eläkeläisten aluejärjestö on Eläkeläiset ryn Jokilaaksojen aluejärjestö ja se on
Eläkeläiset ry.n jäsenyhdistys.
www.elakelaiset.fi
Eläkeläiset ry on vanhin Suomessa toimiva eläkeläisjärjestö.
Se on puolueisiin sitoutumaton
eläkeläisten etujen puolustaja ja
yhdessäolojärjestö.

Toimimme Kempeleen Työväentalolla, Koskelantie 24, Kempele.
Kerhopäivämme on torstai,
aloitamme klo 10. Kerhoon pyrimme saamaan asiantuntijaalustuksia, väliin jumppaamme,
pelaamme bocciaa tai laulamme
yhteislauluja.
Maksullinen ruokailu klo 11 alkaen, hinta 5 e. Voi ostaa myös
kotipaketin hintaan 3 e.
Lopuksi pelaamme bingoa.
Kaikesta toiminnasta tiedotamme kerhossa, ilmoitamme Rantalakeus-lehden seuratoimintapalstalla ja www.kempeleenelakelaisetry.fi
Yhteystietoja;
puheenjohtaja
Veikko Keränen
p 044 2699 046
veikkopkeranen@gmail.com
matkavastaava
Pauli Hepo-oja
p 040 7623 833
pauli.hepo-oja@suomi24.fi

Sosialidemokraateille ovat tärkeitä
työ ja työelämä, julkiset palvelut
ja turvalliset asuinympäristöt, heikoimmista huolehtiminen, ympäristöongelmien poistaminen sekä
sivistyksen vaaliminen.
Jäsenenä voit tulla valituksi yhdistyksen johtokunnan jäseneksi tai
edustajaksi puolueen muihin tehtäviin. Lisäksi sinulla on mahdollisuus asettua kunnallisvaaliehdokkaaksi ja tulla vaalin kautta valituksi Kempeleen kunnanvaltuustoon.
Valtuutettumme toimivat aktiivisesti
kuntalaisten hyväksi. Tehdyt aloitteet koskevat kaikkia ikäryhmiä ja
kuntamme eri toimintoja sekä tiloja.
Yhdistyksemme toimii aktiivisesti ja
pyrimme järjestämään kuntalaisille
tilaisuuksia ja tapahtumia. Viime

koskevissa ajankohtaisissa asioissa
ja myös tämän vuoden syksylle on
suunnitteilla uusi tilaisuus.
Pirilän alueella olemme kolmena
vappuna järjestäneet Kempeleen
Wappu-tapahtuman, jonka ohjelma
on suunnattu lapsiperheille.
Perinteiset kesäteatterissa käynnit sekä yhteiset pikkujoulut ovat
olleet suosittuja jäsentemme keskuudessa. Tule reilusti mukaan toimintaamme!

Vappujuhla 2016.
syksynä järjestimme kaikille avoimen yleisötilaisuuden kuntaamme

www.kempeleendemarit.fi
Jouko Etelä, puheenjohtaja
joksa.e@gmail.com
puh.040 505 6140
Kerttu Mömmö, sihteeri
kerttu.mommo@gmail.com
puh.050 514 5422

Suomi-Venäjä -Seuran
Lakeuden osasto
Suomi-Venäjä-Seuran Lakeuden
osasto on kulttuurijärjestö, joka
toimii Kempeleen, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän alueella. Tämän
vuoden alussa järjestimme Kempeleessä supersuositun Pakkasukkojuhlan, nyt jo toista kertaa. Perinne jatkuu ensi vuonna. Toimimme
yhteistyössä kunnan kanssa tuottamalla taiteilijaryhmiä Venäjältä.
Mm. nukketeatteria, musiikkiryhmiä on vieraillut Kempeleessä.
Jaamme venäjänkielen opiskelijoille stipendejä. Teemme oman
”ympäristötekomme” järjestämällä
romumetallikeräyksiä, joiden tuotto
ohjataan stipendeihin, tapahtumien järjestämisiin jne.
Lisätietoja pj. Esko Huotari p.
044- 2951 241.

Musiikkiryhmä Kanerva ilahdutti kempeleläisiä tammikuussa.

Kulttuuritoimi

Näyttelyt
KARI HOLMA
- Pohjoissuomalaisia kirkkoja
akvarelleja
Kunnantalon näyttelytila 1.-23.6.
Taiteilija Kari Holma on maalannut sarjan kirkkoakvarelleja entisen Oulun läänin alueelta. Näyttely jatkaa maalaussarjaa pohjoissuomalaisista kirkoista ja on
jatkoa hänen kirjassaan "Kulttuurikohteita
Pohjois-Suomessa, Cultural sights in Northern Finland" esitetyille parillekymmenelle
kirkkoakvarellille. Nyt esitettävät akvarellit
ovat kirkkoja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista.

Tulevat tapahtumat
Liikkuvan laulurepun
konsertti museolla 8.6.
klo 12
"Tule leikkimään ja laulamaan tuttuja lauluja
Liikkuvan Laulurepun Marin ja Timon kanssa.
Vietetään yhdessä mukavaa ja iloista iltapäivää mukaansatempaavien laulujen parissa.
Mukana lauluja kaikilta kolmelta Liikkuvan
Laulurepun levyltä." Tervetuloa!

Lasten teatteripäiväleiri
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 3.6. mennessä http://www.
kempele.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/nuorisopalvelut/ajankohtaista.html

Nuorten
teatteripäiväleiri
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 alkeita. Etsitään yhdessä esiintymisen ilo ja luovan ilmaisun vapaus!
Kurssin vetäjänä toimii teatteri-ilmaisun ohjaaja Marko Pohjanrinne. Ilmoittautuminen
nuorisopalveluiden kotisivujen kautta 3.6.
mennessä http://www.kempele.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/nuorisopalvelut/ajankohtaista.
html

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

Kotiseutumuseo
Museon kesä 2016
Avoinna
toukokuussa ma–pe klo 10–16
.kesä- ja elokuussa ti–pe klo 12–18,
la klo 12–16
.Heinäkuussa ti–pe klo 12–18,
la klo 12–16, su klo 12–14
syyskuussa ma–pe klo 10–16
Vaihtuvina näyttelyinä:
Kempeleen rautatieasemaa ja junaliikennettä koskeva näyttely 20.6. alkaen sekä heinäkuussa essunäyttely.
KESÄKAHVILA auki heinäkuun ajan ke–la
klo 12 – 16 ja su 12 - 14! Kahvia ja pullaa
pikkurahalla 4H-yrittäjän pitämästä kahvilasta
museon idyllisessä pihapiirissä.
To 2.6. Oulun seudun
senioritanssijat klo 12
Kesän aloitus museolla sunnuntaina 5.6.
klo 13-15. Yhteislaulua klo 13 alkaen. Teatteripyrähdys klo 14: Kempeleen kansalaisopiston draama- ja teatteriryhmä järjestää
pienen Teatteripyrähdyksen. Ryhmä esittää
kolme pientä hyväntuulista improvisaatiota
innoittajanaan kotikuntansa Kempele. Ryhmä
kiertää sunnuntaina eri paikoissa päättäen
kierroksen kotiseutumuseon pihaan, jossa
esitys on kaikille avoin.
Lasten konsertti
Liikkuva Laulureppu esiintyy museolla 8.6.
klo 12. Vapaa pääsy.
Juhannusjuhla perjantaina 24.6. klo 14–16.
Ohjelmassa mm. Timo Paakin kirjoittaman
rovasti Cajanuksesta kertovan historiikin julkistaminen, lasten pomppulinna, räiskäleitä
ja haitarinsoittoa.
Kempeleen kotiseutujuhla luutajuhla lauantaina 16.7. klo 10-14. Ohjelmassa mm.
Kempeleen juna-asemaa koskevat muistelukset, poniratsastusta, lampaita ja työnäytöksiä. Myynnissä paikallisia tuotteita.
Kesäteatteri Neliapila esittää näytelmän
Remontti lauantaina 30.7. klo 15 ja sunnuntaina 31.7. klo 16. Katso tarkemmat tiedot
www.kempele.fi/museo
Perheliikuntaa elokuussa torstaisin 4.8.
ja 11.8. klo 10-10.45
Ikäihmisten aamuherättely 18.8. ja 25.8.
klo 10-10.45

Museoklubi
Torstaisin
klo 17.30 – 19.00
Kempeleen museolla
alkaen 7.7.2016.
Esiintyvät taiteilijat
lahjoittavat samalla
museolle jotain itselleen
vanhaa. Kesäkahvila avoinna
klo 18 saakka!
Ohjelmassa mm:
7.7. Aki Louhela
14.7. Jukka Takalo
21.7. Mika Nuojua
28.7 Väisänen jne.
Vapaa pääsy!

Toistuvat tapahtumat museolla
Yhteislauluillat Pirilässä
Rantalakeuden suosituimmat yhteislauluillat sunnuntaisin 3.7.-14.8. klo 18 Kempeleen Pirilän tapahtumalavalla os. Piriläntie
155. Laulattajina toimivat Äkkinäiset ja
Hanuripartio.
Lauluillat ovat Kempeleen kunnan, Äkkinäiset ry:n ja Kempeleen Hanuripartion
yhteistuotantoa.

Tervetuloa kaikki
laulunlyömät!

-.Lastentunti kesä- ja heinäkuussa joka keskiviikko klo 12–13.
Keppihevosten tekoa, askartelua, perinneleikkejä, aarteenetsintää, juhannustaikoja ja roolileikkejä.
-. Kempeleen seurakunnan pitämät aamuhartaudet keskiviikkoisin 6.7., 20.7., 3.8. ja 17.8. klo 10
-. Kempele-seuran tarinasunnuntait heinäkuussa joka sunnuntai klo 12 eteenpäin. Tule kuuntelemaan mielenkiintoisia tarinoita
ja keskustelemaan elämästä Kempeleessä menneinä aikoina.
Sateen sattuessa ulkotapahtumat pidetään museon tunnelmallisessa pirtissä. Tapahtumista tarkempaa tietoa kesän edetessä
museon Facebook-sivulta (Kempeleen kotiseutumuseo, https://
fi-fi.facebook.com/kempeleenmuseo).
Tervetuloa viihtymään ja viettämään kesää
Matturin viehättävään pihapiiriin!

VIRKISTYSUIMALA

Lehmikentäntie 2, 90450
Kempele
Palvelupiste, p. 050 3169 406
Valvomo, p. 044 4972 261
ZIMMARIN
KESÄAUKIOLOAJAT
4.6.-10.6. ja 1.8.-12.8.
Maanantai
klo 10-18.00*
Tiistai-perjantai
klo 8-18.00*
Lauantai ja sunnuntai
suljettu
*Palvelupiste suljetaan tuntia
aikaisemmin ja uintiaika
päättyy puoli tuntia ennen
hallin sulkemista.
Zimmari suljettu 13.6.-31.7.2016
(vuosihuolto)
AUKIOLOAJAT 15.8. ALKAEN
Maanantai
klo 12.00-21.00*
Tiistai, keskiviikko, torstai
klo 6.30-21.00*
Perjantai
klo 9.00-20.00*
Lauantai ja sunnuntai
9.00-17.00*
*Palvelupiste suljetaan tuntia
aikaisemmin ja uintiaika
päättyy puoli tuntia ennen
hallin sulkemista.
• Zimmari haluaa tarjota turvallisen uintihetken sekä lapsille että
heidän vanhemmilleen. Uinninvalvojilla on yleinen valvontavastuu kaikista asiakkaistamme.
Lapset ovat aina vanhempiensa
vastuulla.
• Suosittelemme, että yhden vanhemman vastuulla uimalassa olisi korkeintaan kolme alle kouluikäistä lasta.
• Kellukkeita käytetään ainoastaan vedessä, missä lapsi voi seisoa ja on aikuisen valvonnassa.
• Isoallas on tarkoitettu vain uimataitoisille.
• Alle 8-vuotias tai uimataidoton lapsi saa tulla uimaan vain
yli 15-vuotiaan ohjauksessa. Uimahallin sääntöjä on hyvä kerrata lasten kanssa säännöllisesti.
• Seniorikortti on tarkoitettu kempeleläisille, liminkalaisille, tyrnäväläisille ja lumijokisille 65 vuotta täyttäneille senioreille omaehtoiseen
liikuntaan.
• Seniorikortti maksaa 50 euroa, käyttöaikaa vuosi kortin
ostopäivästä.
• Seniorikortti ei käy erityisryhmien vesivoimisteluihin (terveyskeskus ja reumayhdistys).
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy arkisin ennen klo 16, viikonloppuisin
ei rajoitusta.
• Kempeleläisillä senioreilla mahdollisuus käydä myös Kempelehallin kuntosalilla arkisin klo
8.00 - 16.00 koulujen lukuvuoden aikana, varattujen vuorojen
ulkopuolella. Kempelehallin vastaanotosta on hankittava magneettikulkukortti (hinta 6 e). Magneettikortti on henkilökohtainen
ja leimattava joka kerta, kun käy

kuntosalilla. Ohjattuja kuntosalin
starttikursseja järjestetään, lisätietoja liikuntasihteeri Katja Vähäkuopukselta p. 050 316 3804.
• Liikuntapassi on tarkoitettu
kempeleläisille työttömille ja alle
65-vuotiaille eläkeläisille omaehtoiseen liikuntaan.
• Käyttöaika työttömillä puoli vuotta (25 e) ja eläkeläisillä
vuosi (50e) ostopäivästä.
• Liikuntapassi ei käy erityisryhmien vesivoimisteluihin (terveyskeskus ja reumayhdistys).
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy arkisin ennen klo 16, viikonloppuisin
ei rajoitusta.
• Liikuntapassilla mahdollisuus
käydä myös Kempelehallin kuntosalilla arkisin klo 8.00 - 16.00
koulujen lukuvuoden aikana, varattujen vuorojen ulkopuolella.
Kempelehallin vastaanotosta on
hankittava magneettikulkukortti
(hinta 6 e). Magneettikortti on
henkilökohtainen ja leimattava
joka kerta kun käy kuntosalilla.
Ohjattuja kuntosalin starttikursseja järjestetään, lisätietoja liikuntasihteeri Katja Vähäkuopukselta
p. 050 316 3804.
•Autoilijoita pyydämme huomioimaan seuraavaa:
• Invapysäköintipaikat (4 kpl)
tarkoitettu vain ko. luvalla varustetuille autoille.
• Henkilökunnan pysäköintipaikat varattu ainoastaan henkilökunnan käyttöön, tämä erityisesti
huomioitava klo 8 – 17.
• Ajankohtaista tietoa Zimmarin
tapahtumista ja poikkeavista aukiolo- tai allasajoista löytyy
Zimmarin nettisivuilta www.kempele.fi/zimmari
YLEISET
VESIVOIMISTELUT
viikoilla 23 ja 31-32
(sis. uintimaksuun, kesto 30 min)
Tiistai
8.30 isoallas
Torstai
8.30 isoallas
YLEISET
VESIVOIMISTELUT
15.8. alkaen
(sis. uintimaksuun, kesto 30 min)
Maanantai
18.00 isoallas (ei musiikkia)
Tiistai
7.30 isoallas
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
14.00 isoallas

Lapset, nyt on mahdollisuus kokea
liikunnallista kesäzäpinää! Liikuntaleirille on vielä vapaita paikkoja,
katso ilmoitus tiedotteen alkuosasta
ja tule mukaan!

Aloittavat vauvauintiryhmät
elokuussa 2016
Uudet vauvauintiryhmät aloittavat
lauantaina 20.8.2016. Haku ryhmiin
alkaa keskiviikkona 8.6. klo 12.00 netin
kautta osoitteessa www.kempele.fi/zimmari
-vauvauintiosiossa.
Vauvauinnin voi aloittaa, kun vauva on täyttänyt 3
kuukautta ja painoa on vähintään 5 kiloa. Tällöin
valveilla olo aika on riittävän pitkä ja vauva jaksaa fyysisen rasituksen ja lämpötilojen vaihtelut.
Jokaisen vauvauintiryhmän alle tulee www-linkki
ilmoittautumislomakkeeseen, jonka kautta ilmoittautuminen tapahtuu. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Saatte heti tiedon oletteko
päässeet mukaan ryhmään. Merkitsethän ryhmän
aikataulun itsellesi. Vauvauinnin hinta 50 € / 4
kertaa. Vauvauintimaksu sisältää vauvauinninohjauksen sekä uintimaksun 2 aikuiselta ja vauvalta.
Infotilaisuus ryhmiin päässeille perheille järjestetään tiistaina 16.8.2014 kello 19 Zimmarin
kahviossa.

Alkeis1, lauantaisin klo 8.00 - 8.30
Ryhmä on tarkoitettu uusille vauvoille, jotka eivät
ole olleet ennen vauvauinnissa. Aloitusikä 3 – 9
kk. Ryhmään ei oteta isompia sisaruksia, jotta
vauvauintihetki säilyisi rauhallisena. Keväällä 2017
perheillä on mahdollisuus jatkaa vauvauinnin jatkoryhmässä kesään saakka.
Alkeis2, lauantaisin klo 8.30 - 9.00
Ryhmä on tarkoitettu uusille vauvoille, jotka eivät
ole olleet ennen vauvauinnissa. Aloitusikä 3 – 9
kk. Ryhmään ei oteta isompia sisaruksia, jotta
vauvauintihetki säilyisi rauhallisena. Keväällä 2017
perheillä on mahdollisuus jatkaa vauvauinnin jatkoryhmässä kesään saakka.
Sisar1, lauantaisin klo 9.00 - 9.30
Sisar1 on tarkoitettu 3 – 9 kk vanhoille vauvoille ja heidän alle kouluikäisille sisaruksille sekä
kahdelle aikuiselle. Keväällä 2017 perheillä on
mahdollisuus jatkaa sisaruinnin jatkoryhmässä
kesään saakka.

Nuorisotoimi
Ajankohtaista tietoa
saat toiminnastamme osoitteesta
www.kempele.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/
nuorisopalvelut
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 Matti Jurmu
p. 044 4972 288
-Nuoriso-ohjaaja Pirjo Ranta
050-3078 678
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 haastateltuihin. Seuraava hakuaika pajalle on
elokuussa 2016.
Lisätietoja saat pajaohjaajalta:
Työvalmentaja Mira Naukkarinen
mira.naukkarinen@kempele.fi
p. 050 3163768
Nuorisotoimen lasten- ja nuortentaloilla, retkillä, leireillä ja tapahtumissa energiajuomat ovat kiellettyjä sekä
kaikki toiminnot ovat päihteettömiä.
Sähköpostiosoitteet muotoa:
etunimi.sukunimi@kempele.fi

LASTEN- JA NUORTENTALOJEN
KESÄTOIMINTA 2016
Talojen ohjelma löytyy netistä www.kempele.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/nuorisopalvelut
Talojen mahdollisista aukiolomuutoksista
kerrotaan mm. ovi-ilmoituksilla, internetissä Kempele-sivulla ja Facebookissa.
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
Tietotorin lasten ja nuorten talo
avoinna kesäkuussa 7.6-30.6.:
(HOX myös muut kesätoiminnot!)
Tiistaisin klo 16.00 - 20.00
Torstaisin klo 16.00 – 20.00
Nuorisotoimen uutisia:
- Honkasen lasten- ja nuortentalo Monari
on suljettu kokonaan. Talo puretaan
ja avoin talotoiminta päättyy tältä osin
Honkasen alueella. Syksyllä toimintoja
jatketaan mm. koulutyön ja jalkautumisen
myötä.
- Tietotorilla syksyn toiminta alkaa
syyskuun alkupuolella.
- Lisätietoja löydät nuorisopalveluiden
nettisivuilta.

KESÄTOIMINTAA
NUORISOPALVELUT 2016
Liikennepuisto (1.6.-5.8.2016)
- Avoinna ma-pe klo 10.00-16.00.
Liikennepuiston maksu 2 e (koko kesä)
- Liikennepuiston päättäjäistapahtuma
lauantaina 6.8.2016 klo 12-16
TEEMAPÄIVÄT JA KERHOTOIMINTAA
Kesä- ja heinäkuun aikana mukavaa ja
ilmaista kesätekemistä. Elokuvapäivään ja
kerhoihin ei tarvitse ilmoittautua.
Katusähly ja jalkapallo on suunnattu
9-14-vuotiaille. Sateen sattuessa
ulkoliikuntakerrat on peruttu.
Lasten ja nuorten perhe-elokuvapäivä
tiistaina 7.6. Tietotorilla
Näytökset alkavat :
klo 12.00 Hello Kitty, Ryhmä Hau ym.
perheen pienimmille
klo 14.00 Frozen-lasten elokuva
(ikäraja 7 v)
klo 16.00 Inside Out-lasten elokuva
(ikäraja 7)
klo 18.00 Elokuva nuorille
Taidekerho torstaina 9.6.2016 klo 13.00–
15.00 Tietotorilla
- ohjelmassa piirtämistä, maalaamista ja
luovaa taidetta
Keppari 1 – keppihevoskerho tiistaina
14.6.2016 klo 13.00–15.00 Tietotorilla
- suunnitellaan ja valmistellaan
keppihevoset ja esteet ym. kisoja varten
Keppari 2 – keppihevoskerho torstaina
16.6.2016 klo 13.00–15.00 Tietotorilla
- kepparikisojen toteutus
Piirustus- ja värityskerho tiistaina
28.6.2016 klo 13.00–15.00 Tietotorilla
- valmiita ja omia väritystehtäviä ja
harjoitteita
Kädentaitokerho torstaina 30.6.2016 klo
13.00–15.00 Tietotorilla
- erilaisia käsin tehtäviä töitä ja harjoitteita
HOX. Tietotorille kulku Kempele-hallin
vierestä, lukion ovesta (merkki ovessa)
Katusähly: Kirkonkylän koulun piha
(sählykaukalo) tiistaisin klo 13.00-14.00 ja
Ylikylän koulun piha (sählykaukalo) ti klo
14.30-15.30
Jalkapallo: Kirkonkylä, Alangon kenttä to
klo 13.00-14.00 ja Ylikylän koulun piha
(jalkapallokaukalo) torstaisin klo 14.3015.30
Frisbeegolf: Kerää ryhmä ja ilmoittaudu
mukaan. Pelejä on joka viikko. Tarkempaa
tietoa ja aikataulut löydät Facebookista.
ILMOITTAUTUMISET RETKILLE
JA LEIREILLE
http://www.kempele.fi/vapaa-aika-jaliikunta/nuorisopalvelut/ajankohtaista.
html

Leirit
LASTEN TEATTERI -päiväleiri ti - pe 7.10. 2016 klo 12 -16 + esiintyminen pe
klo 16.00 Pirilän ulkolava
9-12 -vuotiaille
Hinta: 30 e Ilmoittautumiset: 3.6.
mennessä Hintaan sisältyy: opetus ja
tapaturmavakuutus. Huom! ota omat
eväät. Lisätietoja: Sanna Tauriainen 0503078981 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 e Hintaan sisältyy: opetus ja
tapaturmavakuutus. Huom! ota omat
eväät. Lisätietoja: Sanna Tauriainen 0503078981 Leirin järjestää: Kempeleen
nuoriso- ja kulttuuripalvelut
NUORTEN YÖTÖN YÖ- leiri 28.
-29.6.2016 Tietotorin lasten ja
nuortentalo
13-17-vuotiaille nuorille.
Hinta 10 e. Leirin sisältö suunnitellaan
yhdessä nuorten kanssa. Luvassa kuitenkin
yhdessä oloa ja tekemistä, varmasti kesän
coolein juttu :) Ilmoittautumiset su 29.5.
mennessä. Vastuuhenkilö Matias ”Matti”
Jurmu p. 044 497 2288
MUITA KESÄTAPAHTUMIA
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
Lani-YÖ Tietotorilla to-pe 4.-5.8.2016
Koko yö yhdessä pelaillen. Mukaan
tarvitset omat pelivehkeet (tietokoneet
yms.) sekä peli-limukat. Järjestäjä hoitaa
pelipurtavat, kuten yö- ja aamupalan.
Ilmoittautumiset 22.7.2016 mennessä.
Hinta 10 e.
Lisätiedot: Matias "Matti" Jurmu, p. 044
4972 288 Kempeleen nuorisopalvelut
Tulossa syyskuussa: Kempeleen Hyvä
kasvaa Kempeleessä 10.-11.9. 2016!

K-18 -illat

Retket

Lisätietoja etisiviltä
nuorisotyöntekijöiltä.

Kesäkuussa keskiviikkoisin
Tietotorilla klo 17-20. Tervetuloa
18-28 -vuotiaat nuoret aikuiset
viettämään aikaa yhdessä! :)

Tiedustele vapaita paikkoja!
KALASTUSPÄIVÄ Suutarin järvellä ti
7.6.2016
Hinta: 10 e, sis. kyydin, retkimuonan ja
vakuutuksen,
Mukaan tarvitset: ulkoiluun sopivan
vaatetuksen ja kengät.
Ilmoittautumiset su 3.6. mennessä.
Lisätiedot: Pirjo Ranta p, 050 307 8678
Retken järjestää: Tyrnävän, Lumijoen,
Limingan ja Kempeleen nuorisotoimet
KOITELINKOSKET –retki (Kiiminki) pe
10.6.2016
Hinta: 10 e henkilö
hintaan sisältyy: matka, retkimuona ja
tapaturmavakuutus.
Ilmoittautumiset su 5.6. mennessä.
Alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan.
Lisätiedot: Sanna Tauriainen 050-3078981
Retken järjestää: Tyrnävän, Lumijoen,
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. 044497 2288.
Retken järjestää: Lumijoen, Tyrnävän,
Limingan, Hailuodon ja Kempeleen
nuorisotoimet.

ETSIVÄ
NUORISOTYÖ
Hei sinä 15-28 -vuotias
nuori! Oletko jäänyt ilman
opiskelupaikkaa? Mietityttääkö
työpaikan saantiin liittyvät
asiat? Pohditko jatkopolkua
tai alan vaihtoa? Onko sinulla
jotain muuta, missä tarvitsisit
jeesiä? Jutellaan yhdessä ja
mietitään juuri sinulle sopivia
vaihtoehtoja!
Ota yhteyttä etsiviin
nuorisotyöntekijöihin:
Laura Sinkkonen
p. 050-3163 740
laura.sinkkonen@kempele.fi
Sari Okkonen
p. 050-3163 740
sari.okkonen@kempele.fi
FB: Etsivä Laura Kempele
FB: Etsivä Sari Kempele
Lue lisätietoa netistä: www.
kempele.fi -> Vapaa-aika ja
liikunta -> Nuorisopalvelut ->
Etsivä nuorisotyö.
PS. Myös esimerkiksi
vanhemmat tai kaverit
voivat ilmoittaa etsiville
nuorisotyöntekijöille nuoresta,
jonka uskovat tarvitsevan apua
yllämainituissa asioissa.

Kempeleen seurakunta
Tapulikahvit. Kuva Sari Karvonen

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

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

Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11,
Puh: 050 463 6340
Kirkkotien päiväkoti
Kirkkotie 20, Puh: 050 463 6330
Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 316 9535

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13,
Puh. 050 463 6360

Kesäsunnuntaisin pidetään pääjumalanpalveluksia myös vanhassa
kirkossa.
Tapulikahvit vanhan kirkon jumalanpalvelusten jälkeen kauniissa
kirkkotarhassa.
Messu
su 12.6. klo 10 Vanhassa kirkossa
Messu
su 19.6. klo 10 Vanhassa kirkossa
Juhannuspäivän
sanajumalanpalvelus la 25.6. klo
10 Vanhassa kirkossa
Messu
su 26.6. klo 10 Vanhassa kirkossa
Messu
su 3.7. klo 10 Vanhassa kirkossa
Messu
su 10.7. klo 10 Vanhassa kirkossa
Messu
su 17.7. klo 10 Vanhassa kirkossa
Messu
su 24.7. klo 10 Vanhassa kirkossa
Messu
su 31.7. klo 10 Vanhassa kirkossa
Perhekirkko su 7.8. klo 10 Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa. Ekaluokkalaisten kouluun siunaaminen.
Messu
su 14.8. klo 10 Vanhassa kirkossa
Messu su 21.8. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Messuvapaaehtoisten siunaaminen ja messuvuorojen jako syyskaudelle ja koko
seurakunnan yhteinen jumalanpalveluspäivä messun jälkeen Keskustan seurakuntatalolla, Tiilitie 1.
Messu su 28.8. klo 10 Vanhassa
kirkossa. Riemurippikoululaiset mukana messussa.

Puukoulun päiväkoti
Pekurintie 9, Puh. 050 4636 369

Suvivirsi - tapahtuma
Zeppeliinissä 3.6. klo 17
"Jo joutui armas aika, ja suvi suloinen, kauniisti joka paikkaa koristaa
kukkanen"
Suvivirsi kuuluu kesään. Tule laulamaan Suvivirsi ja muita kesäisisiä
yhteislauluja kauppakeskus Zeppelinin keskustorille perjantaina
3.6. klo 17. Yhteislaulujen lomassa
julistetaan kesäkausi avatuksi Kempeleessä. "Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon, se luonnon
uudeks luopi, sen kutsuu elohon"
Kesäiset aamuhartaudet
museon pihalla
ke 6.7, 20.7, 3.8. ja 17.8. klo 10.
Sateen sattuessa museon sisätiloissa.
LAPSET, VARHAISNUORET
JA PERHEET
Kempeleen seurakunta järjestää
1.-4.-lk:n oppilaille (kevään 2016
luokka-asteen mukaan)
KESÄKERHOTOIMINTAA
6.6.-1.7.2016 ja 1.8.-10.8.2016

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

klo 9-15 maanantaista
perjantaihin Kokkokankaan
seurakuntakeskuksessa ja
Keskustan seurakuntatalolla
Kerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista eikä osallistumismaksua.
Kerholaisella tulee olla omat eväät
mukana, kerhopisteissä on jääkaapit ja mikroaaltouuniit.
Huoltajan tulee käydä kesäkerholaisen ensimmäisellä kerhokerralla
tuomassa kerholainen ja
täyttämässä henkilötietolomake.
Kerhoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan lapsilähtöisesti ajatellen sitä,
että lapset ovat kesälomalla.
Ohjattua toimintaa tarjotaan päivittäin.
Lisätietoja varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelältä p. 0407790375 tai saija.kivela (at)evl.fi.
KESÄISET
PERHEKAHVILAT
Kokkokankaan srk-keskuksessa
klo 9.30-11: keskiviikkona 8.6, 15.6,
22.6 ja 29.6.
Keskustan srk-talolla klo 9.30-11:
torstaina 9.6, 16.6, 23.6, ja 30.6.
Kokkokankaan srk-keskuksessa
ja Keskustan srk-talolla klo 9.3011: keskiviikkona 3.8, 10.8. ja 17.8.
ja tiistaina 23.8.
Kesäisessä perhekahvilassa voit tavata muita perheitä kahvittelun ja
leikin lomassa.
Ei ilmoittautumista eikä maksua,
vaan voit osallistua silloin kun perheellesi parhaiten sopii.
Perhekahvilaan voi tulla koko perheellä. Lisätietoja varhaiskasvatuksen lähiesimieheltä Saija Kivelältä
p. 040-7790 375.
Päiväkerhoihin ja painotteisiin
päiväkerhoihin voi vielä ilmoittautua www.kempeleenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen.
NUORET
Nuorten kesäillat torstaisin klo 1820 Vanhassa pappilassa
9.6, 16.6, 30.6, 7.7. ja 21.7.
Isosten ja kerhonohjaajien info +

nuorten messu ti 23.8. Vanhassa
kirkossa klo 18.
Kerhonohjaajien leiri Luurinmutkassa 2-4.9.
1-vuoden isosleiri Luurinmutkassa 16-18.9.
2-vuoden isosleiri Luurinmutkassa 7-9.10.

sa. Ilmoittautumiset 14.7. alkaen
kesäkahvilassa tai Jaana HelistenHeikkilä p. 040 7790368 ja Leena
Hintsala p. 040 7790365. Mukaan
mahtuu 50 leiriläistä. Bussi lähtee
Kirkonkylän srk-kodilta klo 10 ja
ajaa palolaitoksen pysäkin ja Asukastuvan kautta Kokkokankaan srkkeskukseen.

MUSIIKKI
Kesäkonsertit
ke 20.7. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Christian Ahlskog,
urut.
ke 3.8. klo 19 Vanhassa kirkossa.
Stephanie Archer ja Alison Melville
(Kanada), nokkahuilut.
ke 10.8. klo 19 Vanhassa kirkossa.
Juhana Ritakorpi, sello, Raimo Paaso, laulu ja Taru Pisto.
ti 6.9. klo 19 virsikirjan lisävihkon
yhteislaulutilaisuus Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Marjo Irjala ja
Taru Pisto.
DIAKONIA
Ruokapankki Manna ti klo 17-19
Kirkonkylän srk-kodilla ja Asukastuvalla.
70- ja 75-vuotiaiden yhteinen syntymäpäiväjuhla 5.6. alkaen messulla klo 10 Pyhän Kolminaisuuden
kirkossa. Juhla messun jälkeen Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.
80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla
4.9. alkaen messulla Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ja juhla messun
jälkeen. Henkilökohtainen kutsu tulee postissa.
Kesäkahvila torstaisin 7.7, 14.7,
21.7. ja 28.7. klo 12-13.30 Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa,
klo 13 hartaus. Kesäkahvilassa on
tarjolla pullakahvit, mukavaa yhdessäoloa ja mahdollisuus hiljentymiseen.
Eläkeläisten leiripäivä to 18.8. klo
10-16 Leirikeskus Luurinmutkas-

LÄHETYS
Juhannusjuhla pe 24.6.
Luurinmutkan leirikeskuksessa
Utajärvellä
Bussikuljetus Kokkokankaan srkkeskuksesta klo 17:00, 17:15 Keskustan srk-talolta. Paluu n. klo 21:30
samoihin paikkoihin. Ohjelmassa
mm. hartaus, yhteislaulua, arvontaa, makkaranpaistoa (säävaraus) ja
kahvit. Itse tapahtuma + kyyti on ilmainen, vapaaehtoinen kahviraha ja
arpamyynnin tuotto lähetystyön hyväksi. Ilmoittautuminen 17.6. mennessä www.kempeleenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen tai kirkkoherranvirastoon p. 08 5614 500.
KIINTEISTÖASIAA
Kirkkovaltuusto on vuoden 2016
talousarvion yhteydessä hyväksynyt määrärahavarauksen sankarihautausmaa-alueemme kunnostamista varten.
Kunnostussuunnitelman laadinta
on parhaillaan käynnissä. Olemme
kiinnostuneita vastaanottamaan
sankarihautausmaastamme valokuvia/teettämään niistä kopiot
seurakunnan kuva-arkistoon. Erityisesti olemme kiinnostuneita sankarihautausmaan perustamiseen
ja vastavalmistuneeseen sankarihautausmaahan ja sankarivainajiimme liittyvistä kuvista.
Lisätietoja: talousjohtaja Anneli Salo, puh. 040-779 0650.

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 lastenja nuortentalo
Vihiluodontie 586,
Puh: 044 497 2287
Honkasen lastenja 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

www.kempeleenseurakunta.fi

