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Voimaa vanhuuteen
Kempeleen kunnan
yksi ominaispiirre on
väestön nuori ikärakenne.
Ikäihmisten osuus
Kempeleen väestöstä on
kuitenkin kasvamassa
merkittävästi tulevien
vuosien aikana. Erityisesti
yli 75-vuotiaiden osuus
ikäihmisistä kasvaa. Se
luo tarpeita kehittää uusia
ratkaisuja palvelurakenteen
uudistamiselle ja uusien
palveluratkaisujen
kehittämiselle.

Kempeleen kunta aloittaa
ikäihmisten terveysliikunnan
kehittämistyön
Ikäinstituutti valitsi kesäkuussa
Kempeleen kunnan mukaan kolme
vuotta kestävään valtakunnalliseen
Voimaa vanhuuteen – mentorointiohjelmaan. Mentorointiohjelmaan
valittiin kaikkiaan kaksitoista kuntaa. Muita Pohjois-Suomesta mukaan valittuja kuntia olivat Enontekiö, Muonio ja Rovaniemi. Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen
- iäkkäiden terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään
heikentyneiden ikäihmisten (75+)
itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Työ
kohdennetaan niihin kotona asuviin
iäkkäisiin, jotka eivät ole hoivapalvelujen piirissä ja joilla on alkavia
toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeuksia.
Yhteistyönä toteutettava
kehittämistyö
Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä jär-

jestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ohjelmaa koordinoi
Ikäinstituutti. Rahoituksesta vastaavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjelmaan valitut kunnat saavat työnsä
tueksi Ikäinstituutista oman kuntakohtaisen mentorin. Mentorin tehtävänä on kannustaa löytämään
kohderyhmän ikäihmiset sekä tiivistämään yhteistyötä eri hallintokuntien ja paikallisten eläkeläis-,
kansanterveys- ja liikuntaseurojen
kanssa. Tällä hetkellä mukaan ohjelmaan on lähdössä kahdeksan
toimijaa, jotka ovat jo allekirjoitta-

neet aiesopimuksen yhteistyöstä
kunnan kanssa: Kempeleen eläkeläiset, Eläkeliiton Kempeleen yhdistys, Rantalakeuden eläkkeensaajat RES ry, SPR Kempeleen osasto, Kempeleen seurakunta, Oulun
Seudun Muistiyhdistys ry, Kempeleen-Oulunsalon sydänyhdistys ry
sekä Oulun seudun omaishoitajat
ja läheiset ry.
Muut hankkeesta kiinnostuneet
järjestöt, yhdistykset ja seurat ovat
tervetulleita toimintaan mukaan koko hankkeen ajan. Ikäihmisten terveysliikunnan osaajiksi koulutetaan
vertaisohjaajia sekä lisää ammattilaisia.

Kotona asumisen tukeminen
Kempeleessä ikääntyneiden palveluiden järjestämisessä keskeisimpänä palvelumuotona on jo kauan
ollut kotihoito ja kotona asumisen
tukeminen. Kotihoidon palvelut erilaisin kotiin tarjottavien tukitoimin
täydennettynä on tulevaisuudessakin keskeisin hoitomuoto myös
valtakunnallisesti tarkasteltuna. Lisäksi yhä useampi ikääntynyt haluaa asua omassa tutussa kodissa
mahdollisimman pitkään. Nyt alkavalla ennaltaehkäisevällä toimintamallilla halutaan tukea kotona
asuvia ikääntyneitä omaehtoiseen

terveysliikuntaan ja sosiaaliseen
verkostoitumiseen. Toiminnan tavoitteena on siirtää hoito- ja hoivapalvelujen tarve mahdollisimman
myöhäiseen elämänvaiheeseen.
Onnistuessaan tämä lisää ikäihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia, ja
sillä on merkittäviä kustannusvaikutuksia myös kuntatalouteen.

Raija Inkala
kotihoidon johtaja
Merja Hillilä
Kempele-opiston rehtori

Kulttuuripassi

– vapaa-aikaan sisältyvä kulttuurikasvatus
Kulttuuripassin avulla Kempeleen peruskouluiässä olevia
lapsia ja nuoria kannustetaan
hyödyntämään oman kunnan
kulttuuritarjontaa vapaa-ajalla.
Kulttuuripassitapahtumat
ovat kouluajan ulkopuolella ja
vaihtelevat vuosittain.

Opiskelija kerää tapahtumista merkintöjä omaan passiinsa, jotka luokanopettaja
tai -ohjaaja jakaa lukuvuoden
alussa. Lukuvuoden lopussa
passit palautetaan opettajalle.
Kun opiskelijan palauttamassa passissa on vähintään
neljä merkintää, opettajaa toi-

Lisätiedot ja tapahtumat netissä

mittaa passin Kempele Akatemialle, jolta opiskelija saa
tunnustukseksi aktiivisuudestaan kulttuuridiplomin. Diplomin suorittajat ovat mukana
arvonnassa, jossa on huikeita
palkintoja.
Kulttuuripassitapahtumiksi
käyvät seuraavat tapahtumat:

www.kempele.fi/kempeleakatemia

2 teatteria
2 konserttia
2 lasten
esitystä kirjastolla
2 Kempele-opiston
lyhytkurssia
2 liikuntatapahtumaa
+ museo & näyttelyt
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Nuojuan Teatteripaja: Veikko
Pappa 100v. Liikkuvan Laulurepun ja Nuojuan Teatteripajan yhteistyössä valmistama musiikkiteatteriesitys.
16.30 Lemmen Pelurit. Ohjelmistosta löytyy 20 - 70-luvun iskelmähelmiä, kupletteja ja suomalaista kansanmusiikkia.
11.00-15.00 Satutuoli Tule lukemaan ja kuuntelemaan lasten
satuja. Myös lapset voivat lukea
vanhemmille!
Arvontaa, kasvomaalausta, piirustuskilpailu: Miltä kirjasto näyttää öisin?
Poistokirjamyyntiä
Taidenäyttely Riitta Polvi-Karjalainen: Keramiikan kerrontaa siivillä.
KEMPELE
AKATEMIA
klo 14.00-23.00
14.00- 16.00 Sarjakuvatyöpaja
9-16v nuorille. Vetäjänä sarjakuvatyöpajassa Tessa Astre, vapaa
taiteilija ja taideopettaja PohjoisSuomessa.
16.00 -21.30 EI VIHAPUHEILLE,
vapaaehtoisnuorten vetämä Art
against racism-työpaja. Työpaja
on tarkoitettu kaikille!
19.00-22.00 SPR: Pakolaisteltta
AKATEMIA KLUBI
/ K-16
(Vapaa pääsy)
20.30-21.30 The Aeon
Yhtyeen debyyttialbumi Songs of
the Great Beast sisältää Suuressa Pedossa kuultuja Tuukka Tyvelän tunnelmallisia folk-henkisiä
sävellyksiä yhdistettynä englantilaisen maagikon Aleister Crowleyn teksteihin.
21.30-22.30 2-7 Miehen trio?
2-7 Miehen trio? on bändi, joka
Yhdistää suomalaista takametsien rosoista kaihoa ja amerikkalaista syvän etelän punaniskaista
uhoa.

Ensimmäinen
Kempeleen Taiteiden
yö pidetään lauantaina
26.8.2017.

Tapahtumassa pyritään tuomaan
esille alueen taide- ja kulttuuritarjontaa mahdollisimman monipuolisesti.

TAITEIDEN YÖN
OHJELMISTO
Tapahtumassa ilmaisia
bussikuljetuksia
klo 15.00-00.00 välillä!
Aikataulut löytyvät Facebookista (Kempeleen Taiteiden yö
2017), kunnan sivuilta www.
kempele.fi/taiteidenyo, museolta, kirjastolta sekä Akatemialta tapahtumapäivänä.

Muutokset mahdollisia.
MUSEO
klo 14.30-18.00
14.30 Puistojooga, Mielipaikka
14.00-16.00 Museon esittely.
14.00-16.00 Suomalaisen naisen
ääni 100 vuotta!
16.00 -18.00 Kesäinen lauluilta
Kempeleen Museolla, Kempeleen Demarit
Veistosnäyttely
Veistoksia taitelijoilta Jorma
Styng, Veikko Laakso ja Raine
Körkkö.
KUNNANTALO
Maiju Pohjanheimon Mamagrafia-valokuvateos.
KUNNANTALON
PARKKIPAIKKA
Avoimet ovet -näyttely.

ART LINNAKALLIO
Bussikuljetus AkatemiaLinnakallio-Akatemia
Lähdöt: 15.30 ja 23.30
Paluut: 16.45 ja 00.30
16.00 Art Linnakallion avajaiset
23.45 Art Linnakallion Taiteiden
yön päättäjäiset
ZEPPELIN
klo 13.00-17.00
13.00-17.00 POP-UP
Elokuvahuone, Zeppelin
Zeppelinin 2. kerros (Keskustorin liukuportaiden päässä) Popup leffateatteri. Tilaisuus on tarkoitettu kaikenikäisille, alle kouluikäiset vanhempien seurassa.
Tervetuloa!
KIRJASTO
klo 10.00-18.00
10.00 Liikkuva Laulureppu ja

AKATEMIAN
PARKKIPAIKKA
/ KEMPELE LAVA
klo 15.00-23.00
15.00 Suzukiviulistit
Kempeleen 4-8-vuotiaiden Suzukiviulistien esitys. Esityksessä
mm. suomalaista kansanmusiikkia, lastenlauluja sekä Suzukikappaleita. Opettaja Maarit Karppelin, säestys Elina Ranta
15.30 LAVIS! Kempeleen Naisvoimistelijat. Lavis eli lavatansseihin perustuva ryhmäliikuntaesittely. Kaikki mukaan tanssimaan!
16.15 Zemppi Areena esittäytyy
16.30 Senioritanssijat
17.00 Liikkuva Laulureppu –lastenorkesteri
18.00-18.30 Taikuri
19.00 Mimmu and Pinja. Mimmu
and Pinja on paikallinen tyttöduo.
22.00-23.00 Suomalaisen naisen

ääni 100 vuotta! Satavuotiaan
suomen kunniaksi joukko suomalaisia naisia esittää omia tekstejään ja sävellyksiään.
ZIMMARI
klo 20.00–22.30
(uintiaika päättyy klo 22.00)
20.00 Klassista musiikkia kuunnellen (iso allas)
21.00 Äkkinäisten kuoro
21.30 Musiikkia eri vuosikymmeniltä (iso allas).
Koe Zimmari tunnelmavaloissa.
Nauti musiikista vapaavalintaisesti uiden, jumpaten, vesijuosten tai tanssien! Käytössä ainoastaan iso allas ja monitoimiallas.
Vapaa pääsy, ohjelmaa voi myös
seurata altaan reunalta
PIRILÄ-SALI
klo 18.00
18.00 KERRAN VIELÄ! –operetti
Eläkeliiton Kempeleen yhdistyksen lauluryhmä ja muusikot esittävät romanttisen operetin. Käsikirjoitus ja ohjaus Tuija Nuojua
Liput 10 €
TYÖVÄENTALO
klo 20.00-00.30
Kempele 150-vuotisjamit tanssittaa loppuillasta Kempeleen
työväentalolla osoitteessa Koskelantie 24. Esiintymässä Valentin orkestereineen, tanssimusiikkia laidasta laitaan sekä rautalankaa ja suomipoppia. Sekahaku.
Liput 10€
KEMPELEEN ASUKASTUPA
Piirakkapidot! klo 15.00-23.00
tai niin kauan kuin tarjottavaa riittää. Vapaaehtoista maksua vastaan piirakkaa, kahvia ja mehua.
Istahda asukastuvan kahvilaan
nautiskelemaan ja seuraamaan
Kempele -lavan esityksiä.
LEO’S LEIKKIMAA
Leo’s Leikkimaassa Taiteiden yön
kunniaksi lapsille klo 17.00-21.00
lippu 13€!
RAVINTOLA H20
H2O-Buffa - 10 %
Erikoiskahvit - 25 %
Oman kondiittorin
sadonkorjuupiirakka 2,00€
Olemme Taiteiden yönä poikkeuksellisesti avoinna klo 22.00
saakka.

Tarkemmat
tapahtumatiedot kunnan
sivuilta www.kempele.fi/
taiteidenyö ja FB:ssä
Kempeleen Taiteiden
yö 2017 -tapahtumasta.

5 • 2017

Museo on avoinna
elokuussa klo 10-16
Eino Jämingin puuveistoksia
-näyttely
Museon kokoelmissa on 50 Eino Jämingin
puuveistosta. Veistosten aiheina toistuvat
ihmis- ja eläinhahmot sekä ”egyptiläiset”
figuurit. Kokoelmasta löytyy myös muutamia
käyttöesineitä: seinäkello, valokuvan
kehyksiä ja seinätauluja sekä kolme
puukuppia tai – tuoppia.
Jäminki toimi toisen maailmansodan aikana
hävittäjälentäjänä ja kokoelman helmiä ovatkin
lentäjän rintakuvaa esittävä veistos sekä
yksimoottorinen hopeanväriseksi maalattu lentokone.
Suurin osa teoksista on veistetty yhdestä
puusta, enimmäkseen koivusta tai lepästä.
Osassa veistoksista on mukana myös puun
kuorikerrosta. Useimpien teosten pinta on
käsitelty lakalla. Museon kokoelmissa on
ainoastaan muutamia maalattuja veistoksia.

Vanhat
valokuvat
talteen
Kempeleen kunta on
kiinnostunut tallettamaan
sähköisesti vanhaa
Kempelettä esittäviä
valokuvia. Kuvat voi toimittaa
museonhoitajalle p. 044 497
2301 tai Anne Topparille
p. 050 463 6457.
Skannaamme/kopioimme
kuvat talteen ja järjestämme
niistä myöhemmin näyttelyn.
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Kirjasto
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Ma 11-16
Ti
Suljettu
Ke
11-16
To
Suljettu
Pe
11-15
Tietori on suljettu kesäajan
3.6.-13.8.2017
KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO
sijaitsee liikekeskus Zeppelinin
kolmannessa kerroksessa os:
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
Puh. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu:
www.kempele.fi/vapaa-aika/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat
salanumeron avulla
www.outikirjastot.fi.
Pääkirjaston aukioloajat:
Ma–pe 10-20
La
10-15
Poikkeukset aukioloihin:
la 26.8. pääkirjasto
avoinna klo 10 – 18!!
TIETOTORI
LÄHIKIRJASTOKOULUKIRJASTO
Koulutie 4B, 90440 Kempele

Näyttelyt
1.-25.8.2017 Kempeleen
kansalaisopiston
pitsinnypläysryhmän töitä
26.8.-30.9. 2017 Keramiikan kerrontaa siivillä. Riitta Polvi-Karjalainen keramiikkateoksia.
Satutuokiot
Satutuokiot jatkuvat 7.9. alkaen
torstaisin klo 10. Ensimmäisellä satutuokiolla nukketeatteri Pikku Kulkuri esittää näytelmän Satusafari (kaksi esitystä klo 9 ja klo
10). Syyslomaviikolla 26.10. satutuokiota ei pidetä. Viimeinen satutuokio pidetään 21.12., jolloin
nukketeatteri Pikku Kulkuri esittää
näytelmän Tuiki joulu. Tervetuloa!
Kirjallisuuspiirit
Tavallisten Miesten Kirjallisuuspiiri

kokoontuu torstaina 31.8. kello 18.
Kirja: Antti Hietalahti: Talvisodan
salainen strategia.
Vetäjänä jatkaa Veli-Matti Touru.
Sari Holapan kirjallisuuspiiri jatkuu ke 13.9. klo 18.00. Syksyn
ensimmäinen kirja on Eowyn Ivey:
Lumilapsi.
Eskareiden lukudiplomi
Nyt on julkaistu eskareille oma lukudiplomi!
Eskarilainen voi suorittaa diplomin
joko lukemalla kirjat itse tai kuunnella ne esim. vanhempien lukemana. Lukudiplomiin luettavat kirjat sekä tarkemmat suoritusohjeet
löytyvät kirjastosta tai kirjaston
nettisivuilta sekä esikouluista. Lukudiplomit jaetaan keväällä todistusten jaon yhteydessä.
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!
Kotipalvelu
Tarvitsetko itsellesi tai läheisellesi
kirjastoaineistoa kotiin kuljetettuna? Palvelu on tarkoitettu kempeleläisille, jotka eivät korkean iän,
sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi pysty itse asioimaan kirjastossa. Kotipalvelu
on maksutonta ja kirjastoaineisto

KEMPELE-OPISTO

toimitetaan kotipalveluasiakkaille kerran kuukaudessa. Samalla
palautetaan edellisen kuukauden
aineisto. Ennen palvelun aloittamista asiakas haastatellaan, jonka perusteella kirjasto valitsee
asiakkaalle lukemista, musiikkia,
äänikirjoja ja muuta asiakkaan toivomaa aineistoa. Aineistokassit
asiakkaille toimittaa Lions Club
Kempele Sampola.
Kotipalvelusta kiinnostuneet voivat tiedustella lisää suoraan kirjastosta, puhelimitse numerosta
050 - 316 9409 tai sähköpostilla
kirjasto@kempele.fi.

Ilmoitathan muuttuneet
yhteystietosi kirjastoon!
TERVETULOA
KIRJASTOON!
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VIRKISTYSUIMALA

Lehmikentäntie 2, 90450 Kempele
Palvelupiste, p. 050 3169 406
Valvomo, p. 044 4972 261
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.

Kaksi peräkkäistä ilmoittamatonta poissaoloa => paikka annetaan
varasijalla olevalle.

• Myös Zimmari osallistuu
Kempeleen ensimmäiseen
Taiteiden yöhön lauantaina
26.8. klo 20.00 – 22.30
(uintiaika päättyy klo 22.00)
Ohjelmassa:
• Koe Zimmari tunnelmavaloissa klassista musiikkia kuunnellen (isoallas) klo 20.00
• Äkkinäisten kuoro klo 21.00
• Musiikkia eri vuosikymmeniltä klo 21.30 (isoallas). Nauti
musiikista vapaavalintaisesti
uiden, jumpaten, vesijuosten tai
tanssien
• Käytössä ainoastaan isoallas
ja monitoimiallas
• Vapaa pääsy, ohjelmaa voi
myös seurata altaan reunalta

• Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit, Smartum verkkopalvelu sekä Smartum-saldo
maksukortti, Tyky-kuntosetelit,
Virikesetelit, Eazybreak, Tykyonline ja E-passi käyvät meillä
työpaikkaliikunnan maksuvälineenä. Työnantajan tarjoamat etuudet
ovat tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön ja niillä voi
ostaa myös sarjakortteja.

• Turvallisuusasiaa
• Vanhempia pyydämme huomioimaan, että lapsi alle 8-vuotias tai uimataito alle 25 m,
pääsee uimaan vain yli 15-vuotiaan ohjauksessa. Muistattehan käydä läpi uimahallin säännöt lastenne kanssa.
• Suosittelemme, että yhden
vanhemman vastuulla uimalassa olisi korkeintaan kolme alle
kouluikäistä lasta. Uinninvalvojilla on yleinen valvontavastuu
kaikista asiakkaista.
• Muistattehan, ettei uimataidottomia lapsia saa jättää
uimahalliin itsekseen. Vanhemman tulee olla kädenmitan päässä uimataidottomasta
lapsesta koko uimahallikäynnin
ajan. Vanhemmat, huoltajat ja
muut vastaavat henkilöt ovat
vastuussa lasten ja erityisryhmien valvonnasta uimahallissa.
Uimataidottomien henkilöiden
kanssa tulee olla vain matalissa
altaissa, eivätkä lasten kellukkeet, uintivälineet tai kelluttavat
uima-asut korvaa uimataitoa.
(Tukes, Uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen
1/2015).
• Vauvauintiryhmät ovat tällä
hetkellä täynnä. Vauvauintiin
liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä vauvauinninohjaajiin. sähköpostitse zimmari.vauvat@gmail.
com. Ilmoitukset poissaoloista
Zimmariin, p. 050 316 9406.

• Kempeleen kunta tarjoaa
9. luokkalaisilleen (Ylikylän ja
Kirkonkylän yhtenäiskoulu)
mahdollisuuden uinnin harrastamiseen Zimmarissa ja kuntosaliharjoitteluun Kempelehallilla
maksutta. Vapaa pääsy Zimmarin
aukioloaikoina ja Kempelehalliin
arkisin klo 10 – 16.

• Seniorikortti on tarkoitettu kempeleläisille, liminkalaisille, tyrnäväläisille, lumijokisille ja hailuotolaisille 65 vuotta täyttäneille senioreille omaehtoiseen liikuntaan.
• Seniorikortti maksaa 50 €,
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.
• Liikuntapassi on tarkoitettu
kempeleläisille työttömille ja alle
65-vuotiaille eläkeläisille omaehtoiseen liikuntaan.
• Käyttöaika työttömillä puoli
vuotta (25,00 €) ja eläkeläisillä
vuosi (50,00 €) 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 henkilökoh-

tainen ja leimattava joka kerta
kun käy kuntosalilla.
• HUOMIO KEMPELELÄISET
LIIKUNTAPASSIEN JA
SENIORIKORTTIEN
KÄYTTÄJÄT
• 1.5.2017 alkaen yllämainittuihin
kortteihin voi lisäpalveluna hankkia kuukausijäsenyyden liikuntakeskus Zempin kuntosalille.
• Kuukausijäsenyys maksaa 10 €
ja oikeuttaa käyttämään Zempin
kuntosalia
perjantaisin klo 10 – 13.
• Kuukausijäsenyys ostetaan
Zimmarin palvelupisteestä.
• Ajankohtaista tietoa Zimmarin
tapahtumista ja poikkeavista aukiolo- tai allasajoista löytyy
Zimmarin nettisivuilta www.kempele.fi/zimmari
YLEISET VESIVOIMISTELUT
ajalla 15.5.-22.6. ja 31.7.-13.8.
Tiistai
8.30 isoallas (ei tiistaina 16.5.)
Torstai
8.30 isoallas (ei helatorstaina 25.5.)
YLEISET VESIVOIMISTELUT
14.8. 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
18.00 monitoimiallas
Torstai
7.30 isoallas
14.00 senioreille, monitoimiallas
18.30 monitoimiallas
Perjantai
17.00 monitoimiallas vesitreeni,
monitoimiallas
Sunnuntai
10.00 isoallas
MONITOIMIALTAAN
VIIKKO-OHJELMA
Allas suljettu muulta toiminnalta.
Monitoimiallas on tarkoitettu ensisijaisesti erityisryhmille. Koululaisten lomaviikoilla ei ole varattuja
vuoroja.
Maanantai
14.15-14.45
Kempeleen veteraanit
15.00-15.30
TK Liminka (4.9.-18.2.)
Tiistai
9.45-10.30
Erityisryhmän vesivoimistelu,
kansalaisopisto (19.9.-28.11.)

11.00-11.30
Maa- ja kotitalousnaiset
(5.9./ 3.10. / 7.11. / 12.12.)
15.00-15.30
Vesivoimistelu senioreille
17.30-18.00
Yleinen vesivoimistelu
Keskiviikko
7.00-7.30
Yleinen vesivoimistelu
12.00-12.30
TK Kempele (aloitusajankohta
avoin)
15.30-16.00
TK Tyrnävä (16.8.-29.11.)
18.00-18.30
Yleinen vesivoimistelu
Torstai
10.00-10.30
TK Rantsila (.7.9.-21.12.)
14.00-14.30
Vesivoimistelu senioreille
18.30-19.00
Yleinen vesivoimistelu
Perjantai
12.00-12.30
Siikajoen vesitallaajat
(aloitusajankohta avoin)
17.00-17.30
Vesitreeni
18.30-19.00
Rantalakeuden reuma ja tules
(1.9.-18.5.)
Lauantai
8.00-11.00
Vauvauinti (19.8.-16.12.)
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Nuorisopalvelut
risuhde tai omaan kehoon liittyvät
kysymykset.
Neuvonta on maksutonta ja sitä
antaa koulutettu seksuaalineuvoja. Tapaamiset ovat luottamuksellisia, joten tapaamisissa käydyistä
asioista ei puhuta ulkopuolisille
ilman asiakkaan suostumusta.
Neuvonta on mahdollista myös
sähköpostitse.
Seksuaalineuvoja
Heidi Huotari
heidi.huotari@kempele.fi
050-316 3766 (myös WhatsApp)

Zuumi-paja

Etsivän nuorisotyön
yhteystiedot
Etsivä nuorisotyöntekijä
Laura Sinkkonen
p. 050 3136 740
Etsivä nuorisotyöntekijä
Sari Okkonen
p. 050 3163 741
Sähköpostiosoitteet
ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@
kempele.fi

Mikäli olet alle 29-vuotias, vailla
työ- tai opiskelupaikkaa, tee hakemus pajalle netissä osoitteessa: http://www.kempele.fi/vapaaaika/nuorisopalvelut/zuumi-paja.
html.
Haastattelemme kaikki hakijat,
jonka jälkeen nuorten starttipaja
täytetään vapautuvien paikkojen
perusteella. Tällä hetkellä pajalla
on tilaa, joten ota rohkeasti yhteyttä, niin mietitään yhdessä sinulle sopivia vaihtoehtoja.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
soittamalla tai vaikkapa Facebookissa:
Työvalmentaja
Mira Naukkarinen
mira.naukkarinen@kempele.fi
p. 050 3163 768
FB: Zuumipajaohjaaja Mira
Työpajaohjaaja
Heidi Huotari
heidi.huotari@kempele.fi
p. 050 3163 766
FB: Zuumipajaohjaaja Heidi

Nuortenillat

Etsivä nuorisotyö

…on suunnattu 15–28 -vuotiaille
kempeleläisille nuorille
…antaa tietoa eri palveluista ja
mahdollisuuksista esim. opiskeluun, työnhakuun, asumiseen,
toimeentuloon tai terveyteen liittyvissä asioissa
…kuuntelee, jos jokin asia painaa
mieltäsi
…antaa tukea elämäntilanteesi
selvittelyssä
…etsii yhdessä sinun kanssasi
parhaita ratkaisuja tilanteeseesi
…on vapaaehtoista, maksutonta
ja luottamuksellista
Lue lisää:
www.kempele.fi ->Kempele
Akatemia ja vapaa-aika ->
Nuorisopalvelut -> Etsivä
nuorisotyö

Nuorten
seksuaalineuvonta
ja seksuaalikasvatus

Seksuaalineuvonta on neuvontaa,
jossa nuoren kanssa keskustellaan seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista.
Nuori voi tulla tapaamisille kerran
tai sopia useampia tapaamisia
seksuaalineuvojan kanssa. Yleisiä
keskustelunaiheita ovat seksi, sukupuolen moninaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, ehkäisyn
valinta, seksuaaliterveysasiat, pa-

Tietotorin lasten- ja nuortentila
Maanantai klo 17.00-20.00
Akatemian lasten- ja nuortentila
Tiistaina klo 17.00-20.00
Keskiviikko klo 17.00-20.00
Torstai pienryhmät,
vapaaehtoistyö ja projektit.

Lastenvuorot

Tietotorin lasten- ja nuortentila
Maanantai klo 13.00-15.30
Tiistai klo 13.00-15.30
Keskiviikko klo 13.00-15.30
Torstai klo 13.00-15.30
Akatemian lasten- ja nuortentila
Maanantai klo 13.00-15.30
Keskiviikko klo 13.00-15.30

Yökahvilat
Akatemian lasten- ja nuortentila
Perjantaisin klo 18.00-23.00
1.9., 15.9., 29.9., 6.10., 13.10.,
10.11., 24.11., 8.12., 15.12.
Kun ei ole yökahvilaa niin seurakunta järjestää nuorten yöpappilan akatemian tilassa klo 18.0023.00.

Vapaaehtoistyö

Verkkonuoret
Mediataidot nettikiusaamista vastaan. Verkkonuoret suunnittelevat
ja toteuttavat tapahtumia, koulutuksia, verkkopelejä ja materiaaleja.
Lukion vapaaehtoiskurssi
Kurssilla lukiolaisilla on mahdollista tehdä vapaaehtoistyötä Kempele Akatemiassa.
Tapahtuma- ja
yökahvila-avustajat
Tule mukaan toteuttamaan ja

suunnittelemaan yökahviloita ja
tapahtumia.
Escape Room
Tule mukaan luomaan uutta ja ainutlaatuista Escape roomia Kempeleeseen.

NUORTEN AKATEMIA KLUBI

18.00-19.00 Lucas
Lucas on suomalainen laulaja ja muusikko. Hän on tullut tunnetuksi
muun muassa kultaa myyneillä singleillään ”Täydellisen epätäydellinen”
ja ”Kauniita yhdessä”. Liput 10 euroa.
Liput myytävänä ennakkoon Kempeleen kirjastolla, sekä netissä:
http://www.kempele.fi/ajankohtaista/

Leirit

23.10.-25.10.
Varhaisnuorten leiri
1.-7. luokkalaisille.
Luurinmutka, Utajärvi.
Hinta 51€
Ilmoittautuminen
seurakunnan kotisivuilla.
8.12.-10.12. Varhaisnuorten
leiri 1.-7. luokkalaisille.
Luurinmutka, Utajärvi.
Hinta 51€
Ilmoittautuminen kunnan
kotisivuilla.

Tapahtumat

AmaZing Kempele –tapahtuma
keskiviikkona 23.8.2017
klo 17.00-20.00
Kempeleen Taiteiden Yö!
Lauantaina 26.8.2017

YHTEYSTIEDOT

Nuorisopalveluiden
päällikkö
Sanna Tauriainen
p. 050 3078 981
Nuoriso-ohjaajat
Matias ”Matti” Jurmu
p. 044 4972 288
Pirjo Ranta
p. 050 3078 678
Heidi Marjomaa-Mikkola
p. 040 1821 244
Vapaa-ajanohjaaja
Petri Huurinainen
p. 044 4972 286
Sähköpostiosoitteet ovat
muotoa: etunimi.sukunimi
@kempele.fi

SOME

Facebook
Kempeleen nuorisopalvelut
Nuoriso-ohjaaja Matias
"Matti" Jurmu
Nuoriso-ohjaaja
Pirjo Ranta
Nuoriso-ohjaaja
Heidi Marjomaa
Petri Huurinainen
(Vapaa-ajan ohjaaja)
EscapeRoom Kempele
Instagram
@Kempele_nuorisopalvelut
YouTube-kanava
https://www.youtube.com/
channel/UC7luNArf75yZm33AY7PyysA
Ajankohtaista tietoa toiminnastamme osoitteesta:
www.kempele.fi/vapaaajanpalvelut/nuorisopalvelut

ESCAPE ROOM

Hankkeen tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja
monikulttuurisuutta sekä vähentää ennakkoluuloja luomalla Escape
room, teemalla ”yhdessä kohti tulevaa”. Escape roomin avulla lisätään
tietoa maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista sekä ei vihapuheelleliikkeestä. Tämä hanke edistää paikallisten nuorten ja turvapaikanhakijoiden välistä vuorovaikutusta ja ymmärrystä suunnitelmallisen yhteistoiminnan avulla. Yhdessä kohti tulevaa.
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ASUKASTUPA

Lahjoita
lukuhetki
Vapaaehtoisia kaivataan palvelutaloihin
lukukavereiksi ikäihmisille. Voit lupautua
lukemaan kerran tai vaikka useammin,
miten elämäntilanteesi antaa myöten.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Kempeleen kirjastoon p.
050 316 9409 tai kirjasto@kempele.fi tai käy jättämässä yhteystietosi kirjaston tiskille (Zeppelin,3. krs.)

Kempeleen asukastupa toimii
osoitteessa
Honkasentie 11. Asukastupa ja
kahvio avoinna ma-pe klo 10.0015.00. Perjantaisin tuoretta pullaa.
Tuvalla on myytävänä
käsitöitä mm. sukkia, lapasia,
kortteja, tyynyjä ja muita
ajankohtaisia tuotteita kotiin,
tuliaisiksi tai lahjaksi. Maksuvälineeksi käy vain käteinen.
Kaikkeen tuvalla järjestettävään
toimintaan ovat kaikki
tervetulleita.
Tuvan tapahtumia:
Tiistaisin klo 10-12 käsityöpiiri
kaikille käsitöistä tai askartelusta
kiinnostuneille.
Käsityökerho parittomilla viikoilla
perjantaina klo 10
Mollamaijakurssi maanantaisin
4.9. alkaen klo 10-13. Muutama
osallistuja mahtuu vielä mukaan.

Asukastupa mukana Hyvä kasvaa
Kempeleessä -tapahtumassa sekä Taiteiden yössä 26.8. Juhlimme samalla Tuvan 5-vuotissynttäreitä Piirakkapitojen merkeissä.
Taiteiden yön yleisölle vapaaehtoista maksua vastaan erilaisia
piirakoita, kahvia ja mehua. Istahda asukastuvan ulkokahvilaan
nautiskelemaan ja seuraamaan
Kempele-lavan esityksiä.
Nivelrikon itsehoito ti 19.9. klo 12,
asiantuntija alustamassa aiheesta.
Tervetuloa!
Asukastuvalla tapahtuvasta toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista ilmoitamme viikottain
Rantalakeuden seuratoimintapalstalla sekä netissä osoitteessa
www.kempeleenasukastupa.net,
tuvalla ja facebookissa.
P. 044-2735545

Nähdään
Taiteiden
yössä!
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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 4636 350
Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13,
Puh. 050 463 6360
Puukoulun esikoulupäiväkoti
Haukkasuontie 2,
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
Koulutie 4A/6
Puh: 050 316 9598
Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
yläkoulu
Koulutie 4A/6
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 nuortentila
Koulutie 4B
Puh: 044 497 2287
Akatemian lasten ja nuortentila
Honkasentie 15,
90450 Kempele
Kempele Akatemia
Honkasentie 15
90450 Kempele
Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409

Kesäkuun yhteisöliitteestä oli jäänyt pois Eläkeliiton esittely, joten
se julkaistaan poikkeuksellisesti
nyt.
Eläkeliiton yhdistys on sitoutumaton, ikäihmisten toiminnalli-

nen yhteisö.
Tarjoamme mahdollisuuden
osallistua ja kokea yhteenkuuluvuutta vertaisten seurassa.
Monipuolinen toimintamme on
jäsenille vaihtoehto arjen toimintoihin
ja mahdollisen yksinäisyyden
lievittäjä.
Toimimme Nuorisoseuralla,
yhteiset keskiviikkotapaami-

set tammi-touko ja syys-joulukuussa parillisilla viikoilla. Parin
tunnin aikana on ajankohtainen
asiantuntija-alustus, kahvittelu/
porinatauko ja lopuksi ohjelmallinen tuokio.
Jäsenmaksuun sisältyvät vapaehtoiset harrastusryhmät kokoontuvat viikoittain.
Niitä ovat muun muassa: laulupiiri, karaoke, tanhupiiri, senio-

ritanssi, venytysja keppijumppa, kädentaidot
Sukkis, sauvakävely ja boccia.
Läpi vuoden järjestämme
teatteri ym. retkiä.
Toiminnastamme tiedotamme
Rantalakeuden seuratoimintapalstalla ja netissä, Google: elakeliitto kempele.
Tervetuloa mukaan!

Tietotori
Koulutie 4B,
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

