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Luottavaisin mielin syksyyn
Upea, helteinen kesä on
kääntymässä syksyyn. Arki
on koittanut loman jälkeen.
Edessä on työntäyteisiä
kuukausia. Lähtökohdat
syyskauteen ovat
positiiviset.
Talouden iso kuva
Suomen talous on ollut vahvassa
vedossa koko vuoden. Kotimarkkinat toimivat, vienti vetää, investoinnit lisääntyvät ja työllisyystilanteen
koheneminen vahvistaa yksityistä
kulutusta. Tämä kaikki heijastuu
yksittäisiin kuntiin ja kuntalaisiin
positiivisesti, myös Kempeleeseen.
Usko tulevaisuuteen on vahvaa.
Maakuntavaalit siirtyvät
Lokakuulle aiemmin kaavailtuja maakuntavaaleja ei järjestetä,
vaan ne siirtyvät tulevaan kevääseen. Uuden aikataulun mukaan
maakunnat aloittavat toimintansa
1.1.2021, jolloin myös palvelujen
järjestäminen siirtyy niiden vastuulle. Pohjois-Pohjanmaalla valmistelutyö jatkuu hallituksen ilmoittaman
uuden nuotituksen mukaan. Työtä
koordinoi maakunnan väliaikaishallinto, johon kuuluu 13 jäsentä maakunnan eri viranomaistahoista.

Elinvoimaa ja kasvua
Kempeleen kunnan vuosi on sujunut toiminnallisesti ja taloudellisesti pääosin arvioidusti. Valtuusto on
työstänyt alkuvuoden uutta Kempele-sopimusta (kuntastrategia).
Kuntalaiset ottivat aktiivisesti osaa
samanaikaisesti toteutettuun Kunta vai kaupunki -prosessiin ja äänestivät selvin luvuin kunta-nimikkeen puolesta.
Kempeleen vetovoima on säilynyt vahvana. Tonttimyynti on ollut kauttaaltaan vilkasta. Kaupaksi
ovat käyneet niin asuin- kuin rivitalotontitkin. Myös yritystontteja on
myyty ja vuokrattu tasaiseen tahtiin. Uusia yrityksiä on perustettu
ennätystahtiin. Väestökehitys on
ollut voimakkaassa kasvussa, selkeästi nopeinta Oulun seudulla.
Kesäkuun lopussa kunnassa asui
17 784 ihmistä (+1,42 %, +249
asukasta vuoden alusta).
Myös Kempeleen työllisyystilanne on parantunut. Työttömien
osuus työvoimasta oli kesäkuun
lopulla 9,7 % (792 työtöntä). Se on
selkeästi vähemmän kuin Oulun
seudulla (12,8 %) tai maakunnassa
(11,6 %) yleensä.

Kuva: Kempeleen kunta

tävissä (velkaantuminen, yksittäiset
käyttötalouden ylitykset). Verotulot,
valtionosuudet ja toimintatuotot
ovat kehittyneet suotuisasti. Menokehitys on vastannut oleellisilta
osin talousarviota.
Investoinneissa on edetty suunnitelman mukaisesti. Linnakankaan
koululaajennus valmistui heinä-elokuun taitteessa. Ylikylän päiväkotikoulu -hanke käynnistyi puolestaan
kesällä ja valmista tulee elokuuhun
2019 mennessä. Zatelliitin uuden
eritasoliittymän rakennustyöt ovat
loppusilausta vaille valmiit, uusi
liittymäalue ramppeineen otetaan
käyttöön syyskuussa.
Hyvä kasvaa Kempeleessä
Kempele on valio kunta. Sen kuntakuva on vahva ja dynaaminen.
Positiivinen pöhinä ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Soolosuoritusten sijaan me onnistumme yhdessä. Menestyvälle kunnalle on
tyypillistä keskinäinen luottamus,
kyky yhteistyöhön ja usko tulevaan.
Ja näiden vaalimiseen me voimme
jokainen osallistua. Kaikissa tehtävissä. Joka päivä.

Taloustilanne vakaa
ja investoinnit etenevät

Hyvää ja reipashenkistä
syksyä kaikille!

Kunnan talous on vakaalla pohjalla, vaikka joitain riskejäkin on näh-

Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja
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HKK-tapahtuma Kirkonkylän
koululla 15. syyskuuta
Hyvä kasvaa Kempeleessä -tapahtuman teema on tänä vuonna ”Kempele Pop-up”.
Kirkonkylän koululla lauantaina 15.9. klo 10–14 esiin ponnahtaa kaikkea hienoa, mitä Kempeleellä
on tarjota. Paikalliset järjestöt, yhteisöt ja yritykset yhdessä kunnan kanssa tarjoavat monipuolista
toimintaa. Päivän juontajana ja viihdyttäjänä toimii taikuri Elias Kvist. Illalla klo 18 järjestetään
ikärajaton ilmaiskonsertti, jossa artistina on loistava Kasmir.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Tarkempaa tietoa ohjelmasta löytyy HKK:n nettisivulta kempele.fi/hkk sekä kunnan Facebookista.
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TYÖLLISTÄMISPALVELUT

Kempeleen kunta hakee uusia, helposti
toteutettavia ja rohkeita ideoita kaikille
kuntalaisille suunnatulla
”TONNIN IDEA”-kilpailulla.
Kilpailu on avoinna 13.8.- 9.9.2018 välisenä aikana ja se toteutetaan
yhteistyössä Liminganlahden nuorkauppakamari ry:n kanssa.
Idean toteuttamiskustannukset voivat olla korkeintaan tuhat euroa ja
ideoinnin kohde voi olla mikä vain. Kempeleen kunta palkitsee ja toteuttaa
1-3 parasta ideaa.

Kierrätyskeskus
Tule tutustumaan uusiin
tilajärjestelyihin ja valikoimaan.
Otamme vastaan myyntikuntoista
tavaraa. Nyt polttopuu kuivaa!
Kysy myös kuljetusta.

Osallistumaan ovat tervetulleita kaikenikäiset kempeleläiset! Tarkoitus
on herätellä jokaista esittämään ideoitaan paremman, viihtyisämmän ja
toimivamman tai muuten vain mukavamman kunnan kehittämiseksi.
Myös pienet ja helposti toteutettavat ideat ovat tervetulleita!
Liitäthän ideaasi lyhyen perustelun miksi juuri sinun ideasi kannattaa
toteuttaa sekä omat yhteystietosi.

Auki: ma-pe klo 08:00 - 16:00
(maksu vain kortilla)
Puh. 050 316 3787
(Liittymä Piriläntiellä mäessä)

TONNIN IDEA –kilpailuun voit osallistua
täyttämällä lomakkeen netissä:
http://jcliminganlahti.fi/tonnin-idea/

Kierrätystapahtuma
la 22.9. klo 10-16

Kenestä Vuoden 2018
seniori Kempeleessä?
Kempeleen kunnan seniorineuvosto järjestää
Kempeleessä vuoden seniorin
valinnan syksyllä 2018.

Äänestä oheisella lipukkeella tai internet-sivuilla
www.kempele.fi ja osallistut samalla palkintojen
arvontaan.

Vuoden seniori julkistetaan vanhustenviikon juhlassa.

Äänestyslipukkeen
palautus viimeistään
7.9.2018 klo 16 mennessä.

Voit äänestää ketä tahansa yli 65–vuotiasta
kempeleläistä.

Vuoden seniori -äänestys

Kirjepostimerkki

Vuoden seniori Kempeleessä -ehdotus

_________________________________
Vastaajan nimi ja
puhelinnumero:
_______________________________
_______________________________

Kempeleen kunta
Seniorineuvosto
PL 12
90441 Kempele
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Kempeleen
4H-yhdistys ry
Kiertokaari Oy:n hallinnoima vaarallisen
jätteen sekä kodin
sähkölaitteiden keräys keskiviikkoisin
klo 16-19, Zatelliitintie 17C.
Toimitathan jätteesi aseman hoitajalle
vaarallisten aineiden varastoon.
Urakoitsijana Kempeleen 4H-yhdistys.
Kerhot jatkuvat viikolla
37 (10.9.2018)
Uusia kerhonohjaajia tarvitaan joukkoon
iloiseen. Ota yhteyttä yhdistykseen mikäli
haluat kerhonohjaajaksi. Ohjaajat saavat
korvauksen pidettyjen kerhokertojen
määrän mukaan.
Koulutamme ohjaajat ti 28.8 klo 17->
Uudet sekä vanhat ohjaajat ovat
tervetulleita.
Ilmoita itsesi mukaan pe 24.8 mennessä.
Paikkana on Pelixir Kempele.
Koulutuksen jälkeen jatkamme iltaa
keilauksen parissa, joka on
koulutukseen osallistujille maksuton.

Kempeleen 4H-yhdistys
p.040 5130 137
http://kempele.4h.fi, kempele@4h.fi
facebook:
Kempeleen 4H-yhdistys
instagram: #4hkempele

ASUKASTUPA

Kempeleen asukastupa toimii osoitteessa Honkasentie
11. Asukastupa ja kahvio avoinna ma-pe klo 10.0015.00.Tuvalla on myytävänä käsitöitä mm. sukkia, lapasia, kortteja, tyynyjä ja muita ajankohtaisia tuotteita
kotiin, tuliaisiksi tai lahjaksi. Torstaisin tuoretta pullaa.
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 10-12
Diakonian Aamukahvila ti 11.9. klo 10
Senior Shop ti 2.10. klo 11-14, liikkuva myymälä, josta
löytyy naisten ja miesten vaatteita, maksu käteisellä tai
pankkikortilla.
Suunnittelemme päiväretkeä elo-syyskuulle. Seuraa
ilmoittelua Rantalakeuden seuratoimintapalstalla tai
tuvan sivuilla.
Jäsenmaksun 10€ voit maksaa Tuvalla käydessäsi,
jäsenkortin saat Tuvalta.
Tervetuloa!
Asukastuvalla tapahtuvasta toiminnasta ja
ajankohtaisista tapahtumista ilmoitamme viikoittain
Rantalakeuden seuratoimintapalstalla sekä netissä
osoitteessa www.kempeleenasukastupa.net, tuvalla
ja facebookissa. P. 044-2735545

KEMPELE-OPISTO
ILMOITTAUTUMINEN
LUKUVUODEN 2018-2019
OPINTOIHIN alkaa
lauantaina 25.8.2018 klo 9.00
nettisivullamme kempele.fi/
Kempele-Akatemia ja vapaaaika/Kempele-opisto.
Huom! Ilmoittautuminen kevään
2019 kursseille alkaa samaan aikaan.
Lauantaina 25.8.
klo 9.00-12.00 otamme
ilmoittautumisia vastaan myös
Kempele-opiston toimistolla
ja Taitolassa (Kempele-opiston
toimisto: Honkasentie 15 ja
Taitola: Asemantie 1).
Netin kautta voit ilmoittautua
kursseille ympäri vuorokauden.
Puhelimitse ilmoittautuminen,
p. 050 4636 431
- 25.8. klo 9.00-12.00
- 27.8. alkaen toimistoaikana
(ma-pe klo 8.00-16.00)
Lukuvuoden 2018-2019 opinto-ohjelma on jaettu viikolla 32
niihin Kempeleen kotitalouksiin,
joilla ei ole markkinointi- tai
ilmaisjakelukieltoa.
Opinto-ohjelman näköisversio
löytyy Kempele-opiston nettisivulta, mistä se on myös mahdollista tulostaa.

KEMPELE-OPISTOSSA ON
LUKUVUONNA 2018 - 2019
KÄYTÖSSÄ SEURAAVAT
MAKSUETUUDET:
1. Kempeleläiset työttömät
saavat lukuvuoden aikana yhden kurssin ilmaiseksi (ei koske
musiikin yksilöopetusta). Opiskelijan tulee itse anoa opistolta
mahdollista maksuetuutta noin
viikkoa ennen kurssin alkamista.
Toimi näin: Toimita TE-palveluiden todistus työnhaun voimassaolosta opiston toimistoon
(käyntiosoite: Honkasentie 15)
tai sähköpostilla osoitteeseen
kansalaisopisto@kempele.fi tai
postitse osoitteella Kempeleen
kunta, Kempele-opisto, PL 12,
90441 Kempele.
Todistuksen tulostuspäivä ei
saa olla kahta viikkoa vanhempi. Myönnämme alennuksen
työvoimahallinnon 02 = työtön
koodilla. Kempele-opisto ei
ole velvollinen palauttamaan
jälkikäteen maksuja, jotka
ovat johtuneet maksuetuuden käyttämättä jättämisestä.
Työttömän maksuetuus on henkilökohtainen.
2. Kempeleläisiltä 90 vuotta
täyttäneiltä ei peritä kurssimaksuja.
3. Opetushallituksen opintoseteliavustusta myönnetään
hakemuksesta Opetushallituksen kohderyhmiin kuuluvil-

le henkilöille, joita ovat senioriväestö, eläkeläiset, oppimisvaikeuksia kokevat ja alhaisen
pohjakoulutuksen omaavat.
Opiskelija voi käyttää opintoseteliä maksuvälineenä lukuvuonna 2018-2019 Kempele-opiston
järjestämän koulutuksen yksittäisen kurssin maksamiseen tai
kurssimaksun alennukseen.
Mikäli olet oikeutettu opintoseteliavustukseen ja haluat hakea
etuutta, toimi näin:
1. Ilmoittaudu haluamallesi kurssille joko puhelimitse
opiston toimistoon tai netin
kautta. Netin kautta ilmoittautuessasi älä maksa kurssimaksua. Opintoseteliavustus
huomioidaan laskutuksen
yhteydessä hakemuksen perusteella, mikäli avustusta on
jäljellä.
2. Palauta opintosetelihakemus täytettynä ja allekirjoitettuna Kempele-opistolle
ilmoittautumisen jälkeen. Opintosetelihakemuslomake löytyy
Kempele-opiston nettisivulta tai

sen voi noutaa Kempeleen kunnan neuvonnasta (Asemantie
1), Kempele-opiston toimistolta
(Honkasentie 15) tai Zeppelinin
kirjastolta (Zeppelinintie 1).
3. Voit toimittaa opintosetelihakemuksen postitse, sähköpostin liitteenä tai tuomalla sen
opiston toimistoon. Postiosoite
on Kempeleen kunta, Kempeleopisto, PL 12, 90441 Kempele,
sähköposti kansalaisopisto@
kempele.fi ja käyntiosoite Honkasentie 15.
• Opintosetelietuutta myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä avustukseen
oikeutetuille henkilöille niin
kauan kuin määrärahaa on
jäljellä.
• Etuutta voi hakea ainoastaan tähän tarkoitetulla opintosetelihakemuksella (ei esim.
puhelimitse, teksti-, vastaaja- tai sähköpostiviestillä eikä
muulla hakemuksella).
• Setelin arvo on 20 euroa

Mikäli olet oikeutettu johonkin
opiston tarjoamaan maksuetuuteen, älä maksa kurssimaksua
ilmoittautumisen yhteydessä
vaan ota yhteyttä opiston toimistoon maksuetuuden saamiseksi. Kempele-opisto ei ole
velvollinen palauttamaan jälkikäteen maksuja, jotka ovat
johtuneet maksuetuuden
käyttämättä jättämisestä.

Tervetuloa
oppimaan ja
harrastamaan
Kempeleopiston
kursseille!
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Muutoksia
kunnan
palvelupisteissä
Kaavoitus ja osa
maankäytöstä
ovat muuttaneet
kunnantalolta
osoitteeseen
Vihikari 10.
Kaavoittaja,
kaavasuunnittelijat,
maankäyttöpäällikkö ja
tekniset avustajat palvelevat uudessa osoitteessa 6.8.2018 alkaen.
Puhelinnumerot säilyvät
ennallaan.
Rakennusvalvonnan ja
mittaustoiminnan
yksiköt jatkavat
työskentelyään
kunnantalolla osoitteessa Asemantie 1.
https://www.kempele.
fi/yhteystiedot/
tekniset-palvelut.html

Johdon
kimppakävely
ikäihmisten
kanssa
Kempeleen kunta aloittaa ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi
johdon kimppakävelyt.
Kampanja liittyy Voimaa
Vanhuuteen -hankkeeseen, jossa Kempeleen
kunta on mukana. Kyseessä on ikäihmisten
terveysliikuntahanke,
jonka avulla kehitetään
uusia toimintatapoja
ikäihmisten terveyden
ja toimintakyvyn
edistämiseksi.
Kimppakävelyt aloittaa
kunnanjohtaja maanantaina 27.8. klo 10.
Lähtö kunnantalolta.

LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntaneuvontaa ja
toimintakyvyn testausta
Aika: Tiistaisin 18.9. – 6.11.2018 klo 10-14. Paikka: Kempeleen
pääkirjasto (Zeppelin)
Seniori – tule testaamaan
puristusvoimasi ja
toimintakykysi sekä
saamaan opastusta
liikuntaan liittyen: ikääntyvien
terveysliikuntasuositukset,
liikuntapäiväkirjan,
kotiharjoitteet tai tietoa
liikuntaryhmistä. Palvelu on
yksilöllistä, maksutonta ja
toteutuu ilman ajanvarausta.
Osallistujien kesken
arvotaan konserttiliput (3 kpl) marraskuussa.
Läheppä liikkeelle – tervetuloa!
Lisätietoja: Sirpa Koskinen
puh. 0405002126
geronomiopiskelija/Senior Personal Trainer

Kuntoportaiden

avajaiset
Köykkyrin
kuntoportaiden
viralliset
avajaiset
järjestetään
keskiviikkona
29.8. klo 18.
Tervetuloa
mukaan
juhlahumuun
ja saamaan
vinkkejä
porrastreeneihin!

Palvelu liittyy opinnäytetyöhön sekä Voimaa vanhuuteen -hankkeeseen.

Tervetuloa
keskustelemaan
ja kehittämään
ikäihmisten liikuntaa!
Tavoitteena on kuulla mielipiteitänne ja ideoitanne
ikäihmisten liikkumiseen liittyen. Esiin tuotuja mielipiteitä
hyödynnetään liikuntatoimintojen ja liikkumisen
olosuhteiden kehittämisessä. Keskustelua ohjaa
Ikäinstituutin suunnittelija Heli Starck. Lisäksi mukana
ovat kunnan Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän ja
seniorineuvoston jäseniä. Tilaisuus liittyy Voimaa
vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan, jossa Kempeleen kunta on mukana.

Lenkkipäivät ja vetäjä:
ma 27.8. klo 10
Tuomas Lohi,
kunnanjohtaja
ma 3.9. klo 10 		
Miia Marjanen, elinkeinojohtaja
Ohjelma tarkentuu
myöhemmin, seuraa
nettisivujamme
www.kempele.fi
Tervetuloa!
Lisätietoja:
Katja Vähäkuopus,
liikuntapalveluiden
päällikkö,
p. 050 3163804

Aika: Tiistaina 18.9. klo 12–14
Paikka: Kempeleen pääkirjasto, Zeppelin, 3krs.
Ohjelma:
1. Tervetuloa ja tietoa Voimaa vanhuuteen
terveysliikuntaohjelmasta
2. Keskustelua Kempeleen liikuntapalveluista ja olosuhteista
3. Keskustelua Kempeleen liikuntaneuvonnasta
4. Miten tästä eteenpäin?
Kahvitarjoilu!

Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja: Katja Vähäkuopus, liikuntapalveluiden päällikkö p. 050 3163804
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LIIKUNTAPALVELUT

Soveltuvan liikunnan ryhmiä
Liikuntastartti-kurssit:

* Zimmari on suljettu vuosihuollon johdosta 31.8.2018
saakka.1.9. alkaen normaalit aukioloajat.
* Vauvauintiryhmät aloittavat lauantaina 8.9.2018.
Infotilaisuus ryhmiin päässeille aloittaville perheille
järjestetään keskiviikkona 5.9. kello 19 Zimmarin kahviossa.
* Lisätietoja Zimmarin ajankohtaisista asioista, liikuntapassista, seniorikorteista, työnantajan tarjoamista liikuntapaikkaeduista, vauvauinnista ym. nettisivuiltamme
www.kempele.fi – Liikunta - Zimmari

* Liikuntastartti voima-tasapainojumppa
Kempele Akatemian liikuntatilassa
maanantaisin klo 9:45–10:45
17.9.2018 alkaen
* Liikuntastartti kuntosali
terveyskeskuksen kuntosalilla
tiistaisin klo 11:00–12:00
25.9.2018 alkaen
Liikuntastarttikurssit ovat matalan
kynnyksen starttikursseja henkilöille, joilla
ei ole säännöllistä liikuntaharrastusta
ja heidän on vaikea osallistua yleisesti
tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta
vaatii soveltamista ja erityisosaamista.
Ennen ryhmän alkua tehdään
alkukartoitus ja mietitään yhdessä
sopiva ryhmä, ilmoittautuminen
Juhalle p. 040 570 4711.
Kurssin aikana on tarkoituksena selvittää
millainen liikuntamuoto sopisi kullekin kurssilaiselle esim. omatoiminen kuntosali, ohjattu
vesijumppa tai kansalaisopiston ohjattu ryhmä. Kurssin kesto 8 viikkoa. Lopussa uusi aika
liikuntaneuvontaan ja tehdään alussa tehdyt testit uudestaan sekä tehdään jatkosuunnitelma.

Soveltava kuntosali
Soveltava kuntosali terveyskeskuksen kuntosalilla torstaisin klo 11:00–11:45 13.9.2018
alkaen
Ryhmä tarkoitettu henkilöille joiden on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan
liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista ja jotka tarvitsevat apua
kuntosalilaitteiden käytössä ja niille menemisessä.
Ennen ryhmän alkua tehdään alkukartoitus ja mietitään yhdessä sopiva ryhmä,
ilmoittautuminen Juhalle p. 040 570 4711

Hyvän mielen liikuntaryhmä
Hyvän mielen liikunta keskiviikkoisin klo 15:00–16:00 ZemppiAreenalla 12.9.2018 alkaen.
Hyvän mielen liikuntaryhmään voit tulla kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja, hakemaan vinkkejä
liikuntaharrastamiseen tai tulla etsimään kadoksissa ollutta kipinää liikuntaan. Ryhmä on
tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Juha p. 040 570 4711, juha.vuoti@kempele.fi

Erityislasten liikuntakerho
9-12-vuotiaiden erityislasten liikuntakerho keskiviikkoisin 18:00–19:00 12.9.2018 alkaen.
Ensimmäinen kokoontuminen Köykkyrin parkkipaikalla 12.9.
Ilmoittautuminen www.kempele.fi/soveltavaliikunta
Lisätietoja Juha p. 040 570 4711, juha.vuoti@kempele.fi
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KULTTUURI

Kulttuuripassitapahtumat
2018-2019

Kempeleen kotiseutumuseo on
syyskaudella avoinna tilauksesta.
Opastuksia järjestetään erilaisten ryhmien
tarpeisiin. Myös kokousten ja
pienimuotoisten tapahtumien
järjestäminen mahdollista.
Varaukset ja tiedustelut:
museonhoitaja Jaana Koski,
puh. 044 497 2301
jaana.koski@kempele.fi
Tervetuloa viihtymään!
Kempeleen kotiseutumuseo
Kirkkotie 18
044 497 2301
jaana.koski@kempele.fi

Kempele-opisto
Kurssi 110300: Grafiikkapaja lapsille. Kurssimaksu 18,00 €
Kurssi 110435: Koululaisten käsityöpaja. Kurssimaksu 45,00 €
Kurssi 110438: Kesäkässää koululaisille. Kurssimaksu 36,00 €
Kurssi 110467: Makramee solmeilu lapsille ja nuorille. Kurssimaksu
25,00 €

Kempeleen kirjasto
La 18.8. klo 11 ja 12 Vatsastapuhuja
Sari Aalto esiintyy. Huom. Kaksi esitystä! Vapaa pääsy!
La 18.8. klo 15 Tuija Nuojua soittaa
hanuria ja kovereita. Vapaa pääsy!
La 22.9. klo 11 Tuija Nuojua soittaa
hanuria ja kovereita. Vapaa pääsy!
La 20.10. klo 11 Liikkuva laulureppu
esiintyy. Vapaa pääsy!
Kempeleen kirjaston vaihtuvat taidenäyttelyt: Tutustumalla Kempeleen
pääkirjastossa oleviin taidenäyttelyihin saat kulttuuripassileiman! Huom.
Yhdestä näyttelystä vain yksi leima.

euroa. Liput Kempeleen kirjastosta.
Pe 7.12. klo 18.00-23.00 Yökahvila
Kempeleen kotiseutumuseo
La 15.12. Museon joulu. Vapaa pääsy!

Kempele Akatemia
Pe 21.9. klo 18.00-23.00 Yökahvila
La 20.10. Kempele Games
Pe 2.11. klo 18 Kurnuttava Sammakko esittää: Molli ja Kumma. Liput 5

Tapahtumia päivitetään
jatkuvasti!
Seuraa ilmoittelua
osoitteesta
www.kempele.fi/kulttuuripassi

Liikuntapalvelut
Pe 19.10. klo 18-21 Vesidisko Zimmarissa 2008 syntyneille ja vanhemmille lapsille.
Pe 1.3.2019 klo 18-21 Vesidisko
Zimmarissa 2009 syntyneille ja vanhemmille lapsille.
Vesidisko soveltavan liikunnan päivänä erityislapsille keväällä 2019.
Päivämäärä tarkentuu myöhemmin.

Museon joulumarkkinat 15.12.2018
Kempeleen kotiseutumuseon odotetut joulumarkkinat järjestään taas
15.12.2018. Myyjien ilmoittautumisia otetaan jo vastaan! Mukaan toivotaan paikallista osaamista, niin käsitöitä kuin leivonnaisia. Parhaat paikat
menevät ensiksi! Tervetuloa löytämään joulutunnelma Matturin pihapiiristä!
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Jaana Koski
044 497 2301, jaana.koski@kempele.fi
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Kirjasto

KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO
Kauppakeskus Zeppelin,
3. krs. Zeppelinintie 1,
90450 Kempele
Puh. 050 3169 409
Sposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu:
www.kempele.fi/kirjasto
Aineistotietokanta ja
uusinnat salanumeron avulla
www.outi.finna.fi
Aukioloajat
PÄÄKIRJASTO
Ma-pe 10 - 20
La
10 - 15
Kirjasto suljetaan pyhien aattoina
klo 16.
TIETOTORI LÄHIKIRJASTO –
KOULUKIRJASTO
Koulutie 4B, 90440 Kempele
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Tietotorin kirjaston aukioloajat
muuttuvat 13.8. alkaen:
Ma 11-16, omatoimiaika 17-20
Ti Suljettu
Ke 11-16
To Suljettu
Pe Suljettu
LINNAKANKAAN KIRJASTO OMATOIMIKIRJASTO avataan

syksyllä 2018! Linnakaarto 20
90450 Kempele
Aukioloajat
(muutokset mahdollisia)
ma 16-20 (kirjastonhoitaja paikalla)
ke
16-20
pe
16-20
la
10-15
Näyttelyt pääkirjastolla
Elokuu: Kempele-opiston
nypläysnäyttely
Syyskuu: Teija Estabrookin
näyttely Unten kuvia
Kirjallisuuspiirit jatkuvat
syksyllä 2018!
Tavallisten miesten kirjallisuuspiiri
to 30.8. klo 18.00. Kirjana Zafón,
Carlos Ruiz: Tuulen varjo. Kahvi
-ja teetarjoilu. Vetäjänä Veli-Matti
Touru.
Sari Holapan kirjallisuuspiirin
ajankohta tarkentuu myöhemmin.
Seuraa kirjaston ilmoittelua!
Tapahtumat
Ti 18.9. klo 12.00-13.15 Voimaa vanhuuteen -infotilaisuus. Sirpa Koskinen tiedottaa ikäihmisille aloitettavasta
liikuntaneuvonnasta.
To 13.9. klo 18.00 Jazz-kitaristit Kempeleen kirjastossa.
Oululainen Heikki Ruokan-

gas sekä palkittu tanskalaiskitaristi Alex Jønsson tekevät
yhdessä keikkoja Suomessa ja Tanskassa syyskuussa
2018. Kokoonpanon ohjelmisto sisältää molempien muusikoiden soolomateriaalia sekä duo-osion, jossa kuullaan
kahden varsin erityylisen kitaristin yhteissoittoa.
La 22.9. klo 11.00 Tuija Nuojua soittaa harmonikkaa ja kovereita.
Pe 5.10. klo 15.00 tietokirjailija
ja luontokuvaaja Harri Ahonen
kertoo Pohjois-Skandinavian
vaellusreiteistä.
La 20.10. klo 11.00 Liikkuva
laulureppu esiintyy.
To 1.11. klo 18.00 kirjailijavieraana Pekka Jaatinen: Raahen tienoon tapahtumat 19171918 historiallisin valokuvin.
La 17.11. klo 12.00 kirjailijavieraana Leena Lehtolainen.
Kirjasto somessa:
/ Kempeleen
kirjasto

/ Kempeleen
kirjasto
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Nuorisopalvelut

NUORISOTYÖ
TIETOTORIN LASTENJA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
ma, ti ja to klo 13.00–15.30
Nuoret (5.-7.-luokkalaiset):
ma klo 17.00–20.00
AKATEMIAN LASTENJA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
Media- ja pelitalo
ma klo 13.00–15.30
Mediaryhmä ti klo 14.00–15.30
(ennakkoilmoittautuminen kunnan
kotisivuilta)
Nuoret (7.-luokkalaiset ja sitä
vanhemmat):
Mediaryhmä joka toinen ma klo
17.00–20.00 (ennakkoilmoittautuminen kunnan kotisivuilta)
ke klo 17.00–20.00
to klo 17.00–20.00
Yökahvilat (7.-luokkalaiset
ja sitä vanhemmat):
pe klo 18.00–23.00
31.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10.,
16.11., 30.11. ja 7.12.
Yökahvilat ja seurakunnan yöpappilat vuorottelevat, joten Akatemian tila on avoinna jokaisena
perjantaina ko. aikaan.

TAPAHTUMAT
Kempele Games 20.10.2018
Kempele Akatemialla.

ETSIVÄ
NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö auttaa
15–28-vuotiaita kempeleläisiä.
Etsivän nuorisotyön kautta nuoret saavat tietoa eri palveluista ja
mahdollisuuksista esim. opiskeluun, työnhakuun, asumiseen,
vapaa-aikaan, toimeentuloon
tai terveyteen liittyvissä asioissa. Työntekijän kanssa yhdessä pyritään löytämään nuoren
tilanteeseen sopivat palvelut ja
jatkopolut. Etsivä nuorisotyöntekijä on käytännön apuna asioiden selvittelyssä ja hoitamisessa.
Tuki on maksutonta ja perustuu
luottamukseen sekä vapaaehtoisuuteen. Etsivällä nuorisotyöllä on
myös nuorille aikuisille suunnattua
pienryhmätoimintaa. Työntekijöihin voi olla suoraan yhteydessä
tai jättää yhteydenottopyynnön
kunnan kotisivuilla olevan lomakkeen kautta.

LINNAKANKAAN LASTEN- JA
NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
to klo 13.00–15.30
LASTEN- JA NUORTEN MEDIARYHMÄT
Oletko kiinnostunut somesta, kuvaamisesta, bloggauksesta tai
haluatko toimia nuorisopalvelujen omana reportterina? Ryhmät
ideoivat ja tuottavat materiaalia nuorisopalvelujen julkaisuihin,
kuten verkkolehteen tai instagramiin.
Osaatko tai oletko kiinnostunut oppimaan esimerkiksi tekemään
videoita, muokkaamaan kuvia tai tekemään sarja- tai pilakuvia
ajankohtaisista uutisista? Tule mukaan ja kerro hauskat/hullut
ideasi, ne ovat parhaita!
Lisätietoja: Heidi Marjomaa-Mikkola ja Matias Jurmu

NUORTEN
TYÖPAJATOIMINTA
Zuumi-paja on starttipajatoimintaa, jonka tehtävänä on tarjota tukea alle 29-vuotiaiden työttömien
ja ilman opiskelupaikkaa olevien
nuorten elämänhallintaan. Pajatoiminta tukee nuoren etenemistä
kohti hänen omia tavoitteitaan.
Pajalle hakeudutaan haastattelun kautta. Lisätietoja antaa Antti
Oksanen tai niitä voi lukea ja hakemuksen täyttää osoitteessa:
www.kempele.fi/zuumipaja.
Seinätön työpaja
Kempeleen nuorisopalvelut on
laajentanut nuorten työpajatoimintaa seinättömään työpajaan.
Seinätön valmennus tarjoaa tukea
ja ohjausta kempeleläisille alle
29-vuotiaille työnhakijoille. Seinättömän valmennuksen tavoitteena on, että nuori työnhakija saa
kokemusta työelämästä ja siirtyminen avoimille työmarkkinoille
helpottuu. Työvalmentajan toimii
Stiina Leino.

NUORTEN
SEKSUAALINEUVONTA
Seksuaalineuvonnassa 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, parisuhde
tai omaan kehoon liittyvät kysymykset. Neuvonta on maksutonta
ja sitä antaa koulutettu seksuaalineuvoja Heidi Huotari.

VAPAAEHTOISTYÖ
Tapahtuma- ja yökahvila-avustajia haetaan syksylle 2018
Tule mukaan toteuttamaan ja
suunnittelemaan yökahviloita ja
tapahtumia. Lisätietoja: Pirjo Ranta ja Matias Jurmu.

VERTAISKOODI
-PELIRYHMÄ,
HAE NYT!
Kempeleen nuorisopalvelut hakee
syyskuussa 2018 käynnistyvään
peliryhmään 10–16-vuotiaita nuoria. Pienryhmätoiminnan avulla tuetaan nuorten harrastamista sekä
ryhmä- ja kaveritaitoja.
Haemme ryhmään nuoria, jotka

kokevat pelaamisen vaikuttavan
arkeen ja sosiaaliseen elämään.
Haitat voivat olla esimerkiksi
haasteita nukkumisessa, koulunkäynnissä, ihmissuhteissa tai
fyysisessä voinnissa. Peliryhmä
tukee nuorten harrastamista tuomalla pelaamiseen mukaan arjen
hallinnan näkökulman oikeanlaisen liikunnan, ravinnon ja unirytmin avulla.
Peliryhmät kokoontuvat kerran
viikossa, maanantaisin tai tiistaisin, klo 17-20. Nuoren tulee olla
motivoitunut toimintaan ja sitoutua peliryhmään 9/2018—4/2019
väliselle ajalle. Haku päättyy 24.8.
klo 12.00. Ilmoitamme valinnoista
viikolla 35. Ilmoittautuminen kunnan kotisivujen kautta.
Lisätietoja: Heidi Marjomaa-Mikkola ja Matias ”Matti” Jurmu

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: 044 497 2234
Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 4636 350
Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13,
Puh. 050 463 6360
Puukoulun päiväkoti
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,
Sosiaalitoimisto
Tiilitie 2 (2 krs.),
Puh: 08 5587 2200
Vanhusten ja
vammaisten palvelutalo
Hovintie 12, 90440 Kempele
Puh: 040 158 4017

YHTEYSTIEDOT
vs. Nuorisopalvelujen
päällikkö
Sari Okkonen,
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
Ohjaaja, p. 044 4972 287
Vapaa-ajanohjaaja
Petri Huurinainen,
p. 044 4972 286
Etsivät nuorisotyöntekijät
Laura Sinkkonen,
p. 050 3163 740
Marika Arola,
p. 050 3163 741
Nuorten työpajatoiminta
Antti Oksanen,
p. 050 3163 768
Heidi Huotari,
p. 050 3163 766
Stiina Leino, p. 040 6634 195
Sähköpostiosoitteet ovat
muotoa: etunimi.sukunimi@
kempele.fi
Lisää tietoa toiminnastamme
osoitteesta: www.kempele.fi/
nuorisopalvelut

Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 4636483
Kirkonkylän koulu/
alakoulu
Koulutie 4A/6
Puh: 050 316 9598
Kirkonkylän koulu/yläkoulu
Koulutie 4A/6
Puh. 050 316 9430,
Santamäen koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483
Ylikylän yhtenäiskoulu
Nerolantie 4
Puh: 050 316 9555,
Linnakankaan koulu
Linnakaarto 20
Puh: 050 316 9488,
Lukio
Koulutie 4 B
Puh: 050 316 9593
Tietotori
Sivukirjasto
Lasten- ja nuortentila
Koulutie 4B
90440 Kempele
Puh: 044 4972 308 (kirjasto)
Kempele Akatemia
Lasten- ja nuortentila
Honkasentie 15,
90450 Kempele
Kempele-opisto
Honkasentie 15
90450 Kempele
Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409
Virkistysuimala Zimmari
Lehmikentäntie 2,
Puh: 050 316 9406
Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1,
Puh. 050 463 6390
www.kempele.fi •
m.kempele.fi
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