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Mikä on Kempeleen elinvoiman lähde?
Kuva: Kempeleen kunta

Joka ikinen kunta haluaa
olla elinvoimainen.
Jokainen lieneekin sitä
tavallaan, vaikka kaikilla
ei ihan hirveän hyvin
menekään. Kempeleessä
menee hyvin, mutta
mistä se johtuu? Mikä
on Kempeleen tapa olla
elinvoimainen?
Luottamushenkilöistä koostuva
Kempeleen elinvoimavaliokunta kokoontuu noin kerran kuussa
pohtimaan elinvoiman edistämisen
kysymyksiä. Viime vuonna kokouksissa keskusteltiin muun muassa
Zatelliitin kauppatontin ja kunnan
keskustan kehittämisestä, asuntomessuasioista ja uusien alueiden
kaavoituksesta. Useaan otteeseen
mietittiin myös Zeniitin (Linnakallion) kehittämistä eri näkökulmista.
Koska kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jatkamme samoilla teemoilla myös tänä vuonna. Erityisen
painoarvon tulevat saamaan matkailun edistäminen ja kunnan maapoliittinen ohjelma. Kevään aikana rakennamme yhdessä kaikkien
valtuutettujen kanssa kehityskuvan
siitä, millainen Kempele olisi vuonna 2040. Yhteistä valiokunnan käsittelemille aiheille on se, että pää-

Elinvoimavaliokunta yhteiskuvassa helmikuun 2018 kokouksessa. Vasemmalta ylhäältä: valiokunnan jäsenet Pekka Vatjus-Anttila, Tarmo Turunen ja Tapio Juvani sekä varajäsen Juhani Sulkala. Vas. edessä:
valiokunnan jäsenet Sanna Laine ja Paula Pohjanrinne, valiokunnan puheenjohtaja Henriikka Pakarinen
sekä vastuuhenkilö, kehitysjohtaja Eija Puotiniemi.
määränä on entistä elinvoimaisempi Kempele.
Kempele tunnetaan yritysystävällisenä kuntana, jossa on innovatiivisia ja eteenpäin suuntaavia yrityksiä. Meillä on erinomaiset yrittämisen edellytykset: hyvät liiken-

neyhteydet, hyviä toimitiloja ja toimiva yritysyhteisö. Vapaita tontteja
löytyy erilaisten yritysten tarpeisiin.
Oulun seudun asukaspohjasta riittää asiakkaita monenlaisille yrityksille eivätkä Ruotsinkaan markkinat
ole kaukana. Lentokone ja juna kul-

Elokuun 2018 varhaiskasvatuspaikkojen haku
Elokuussa 2018 alkavalle
toimikaudelle tulee
varhaiskasvatushakemus
tehdä maaliskuun loppuun
mennessä. Varhaiskasvatuslain
mukaan hakemus tulee jättää
neljä kuukautta ennen hoidon
alkamista.
Varhaiskasvatuspaikkaa
(kunnallista ja
yksityistä) haetaan
sähköisesti Kempeleen
kunnan varhaiskasvatuksen
internet-sivun kautta.
Varhaiskasvatuspaikkaa voi
hakea ympäri vuoden myös
hakuajan ulkopuolella neljää
kuukautta ennen hoidon alkua.
Jos päivähoitopaikkaa tarvitaan
äkillisesti vanhemman työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi, eikä hoidontarpeen
alkamisajankohtaa ole ennakoitavissa, tulee hoitopaikkaa
hakea viimeistään kahta viikkoa
ennen kuin lapsi tarvitsee
hoitopaikan.

Lisätietoa varhaiskasvatuksesta, eri hoitovaihtoehdoista ja
hoitopaikan hakemisesta saa
Kempeleen kunnan Internet sivulta: www.kempele.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus
Hakemiseen liittyvissä
kysymyksissä vanhemmat
voivat olla yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaajiin.
Tiimin jäsenet:
Anu Leivo, Santamäkitalon
päiväkodin johtaja p. 044 4972
244 (kunnan länsipuolen
päiväkotihoito, myös yksityinen)
Raija Melgin-Keränen,
Kokkokankaan päiväkodin
johtaja
p. 050 4636 360 (kunnan
itäpuolen päiväkotihoito,
myös yksityinen)
Tuula Nevala, Honkasen päiväkodin johtaja ja perhepäivähoidosta vastaava p. 050 4636
340 (koko kunnan perhepäivähoito)

kevat niin Rovaniemelle kuin Helsinkiinkin. Kunnan tärkeimpiä tehtäviä onkin luoda yritystoiminnalle
hyvät puitteet siten, että yritykset
pystyvät keskittymään ydintoimintaansa. Viime vuosina olemme onnistuneet tässä erinomaisesti, ja

Kempeleeseen muuttaa koko ajan
lisää hyviä yrityksiä.
Mistä elinvoima sitten kumpuaa?
Riittääkö siihen moottoritie, toimistotalo tai valiokunta? Luin joululomalla influenssaa sairastaessani
Kempele-Seuran tuoreen teoksen
Kempeleen historiasta (Kempele – meri luovutti helmen). Kirjassa
yli sata kempeleläistä kertoo oman
tarinansa menneiltä vuosilta. Tajusin, että Kempeleen elinvoima tulee
syvempää. Se tulee ihmisistä, jotka ovat asuneet täällä ennen, jotka
asuvat täällä nyt ja jotka muuttavat
tänne tulevaisuudessa. Ilman aktiivisia, innovatiivisia ja yhteisöllisiä
ihmisiä Kempeleessä ei olisi elinvoimaa. Se on meidän tärkein voimavaramme.
Tarvitsemme aktiivisia ihmisiä niin
yrityksiin kuin harrastusseurojenkin
toimintaan. Toimitusjohtajiksi ja vapaaehtoistyöntekijöiksi. Niin tarvittiin ennen, ja niin tarvitaan nytkin.
Se on Kempeleen elinvoiman lähde.
Miia Marjanen
elinkeinojohtaja
P.S. Elinvoimavaliokunnan on tärkeää pysyä kärryillä yritysten kuulumisista, joten se vierailee säännöllisesti yrityksissä. Lisää vierailukohteita
mahtuu kalenteriin, joten jos yritykselläsi on tunteroinen aikaa esittäytymiseen, ota yhteyttä!
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Myytävänä polttopuita
Tekniset palvelut myy tarjousten perusteella polttopuita.
Myytävät kasat sijaitsevat:
Kokkokankaalla, Kokkokankaan päiväkodin Haukkakaarto 17 välisellä puistoalueella ja
Linnakankaan läjitysalueella, Tahkoseläntie 165
Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää kaikista
kasoista, mutta tarjoajalla on mahdollisuus saada vain
kaksi kasaa.
Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa
kunnantalonneuvonnasta os. Asemantie 1 tai Kempeleen
kunnan internet-sivuilta osoitteesta www.kempele.fi.
Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa
perjantaihin 9.3.2018 klo 12.00 mennessä,
merkillä POLTTOPUUT
- kunnantalon neuvontaan Asemantie 1
- kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi .
Maksu laskutetaan. Polttopuut voi hakea,
kun lasku on maksettu.
Lisätietoja:
Paula Taskila p. 050 316 9669
Ilkka Koskenkorva p. 050 316 9658
28.2.2018
Tekniset palvelut
Kempeleen kunta | Asemantie 1 | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5587 2298 | www.kempele.fi

Tienvarren mainostaulut
Kempeleen kunta kilpailuttaa tienvarsien paikat, joihin voi
pystyttää uusia mainostauluja.
Jätä tarjouksesi mainostaulupaikasta 29.3.2018 mennessä
osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi. Lisätiedot: kempele.fi/
mainostaulut

Vuokrattavana
rintamamiestalo
Vuokrattavana Kempeleessä v. 1953 valmistunut
rintamamiestalo 102 m² osoitteessa Sammonkuja 3.
Vuokra on 450 €/kk + sähkö + vesi.
Lisätietoja antaa kiinteistötyönjohtaja
Osmo Sarajärvi p. 044 497 2317.

Kempeleen kunta | Asemantie 1 | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5587 2298 | www.kempele.fi
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KEMPELE-OPISTO
Voit ilmoittautua
kursseille netin kautta
tai puhelimitse. Linkki
ilmoittautumiseen netin
kautta löytyy osoitteella
www.kempele.fi/Kempele Akatemia ja vapaaaika/Kempele-opisto.
Kempele-opiston toimiston puh. 050 4636 431.

KEVÄÄN KURSSITARJONTAA:
110303 Akvarellimaalauksen aakkoset aikuisille
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU LK 1113, KUVATAIDE-ATELJEE 2, Nerolantie 4
to 18.00-19.00
la 09.00-14.00
su 09.00-14.00
22.3.2018-22.4.2018,
Elisa Tuohimaa
Kurssimaksu 46,00 €
Kurssilla uppoudutaan kahtena viikonloppuna akvarellimaalauksen saloihin. Tutustumme akvarellimaalauksen
tekniikoihin esim. maskaukseen ja raaputustekniikkaan,
välineisiin, sekä värioppiin.
Kurssille voit tulla vasta-alkajana tai akvarellimaalausta harrastaneena. Mukaan
tarvitset akvarellipaperia
(paksua ja korkealaatuista),
akvarellivärit (venäläiset värit
ovat laadukkaita), siveltimiä
(esim. pieni, keskikokoinen ja
iso tai eri mallisia siveltimiä),
sekä maalausalustaksi esim.
vanerilevyn, jonka tulee olla
kooltaan hieman suunnittelemaasi maalausta suurempi.
Erinomainen materiaali- ja
välinevalikoima löytyy esim
minoa.fi -verkkokaupasta.
Lisätietoja kurssista ja välineistä saat kurssin opettajalta: Elisa Tuohimaa p. 044
3636 464. Kurssi on tarkoitettu yli 16-vuotiaille.HUOM!
Infokerta materiaalien ja välineiden hankinnasta to 22.3.
klo 18.00-19.00. Kurssipäivät
ovat la-su 14.-15.4. ja 21.22.4.2018.
110702 Valokuvauksen
jatkokurssi
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, D-TALO, LK. 16, Koulutie
4A6
ke 18.00-20.30
28.3.2018-25.4.2018,
Nina Kainua
Kurssimaksu 34,00 €
Valokuvauksen jatkokurssi on tarkoitettu niille, jotka jo hallitsevat
kameran asetukset. Kurssilla käydään läpi erilaisia kuvaustilanteita,
kuvataan myös ulkona ja harjoitellaan erilaisten kohteiden kuvaamista ja sommittelua. Katselemme ja arvioimme kurssilla otettuja
kuvia ja opiskelemme niiden pohjalta uusia asioita. Kurssin sisältö
rakennetaan tarkemmin kurssilaisten toiveiden perusteella. Varaudu ottamaan kurssille mukaan

erilaista kuvausrekvisiittaa. Opettaja antaa tästä tarkemmat ohjeet
kurssin alussa.
110469 Tinalankatyöt
TAITOLA, Asemantie 1
la 09.30-16.15
su 09.30-16.15
14.4.2018-15.4.2018,
Sirpa Juusola
Kurssimaksu 36,00 €
Opi valmistamaan nahkainen ranneke, jossa on tinalankapunontaa ja kirjomaan
tinalangalla kuvio villakankaalle, jonka voi sitten
ommella vaikka pieneen
nahkapussukkaan. Ohjaajalta voit ostaa tarvikkeita
kurssilla tehtäviin töihin.
Mukaan tarvitset seuraavat välineet; teräväkärkiset
sakset, nahkaneula (kolmiokärki), nahanompelulankaa,
näkymätöntä lankaa, pehmeää nahkaa, tukikangasta,
verkaa, tinalankaa.
710201 Metsästäjäkurssi
KEMPELEEN LUKIO, LK. 105,
Koulutie 4 B
la 09.00-15.00
su 09.00-15.00
14.4.2018-15.4.2018,
Markku Halonen
Kurssimaksu 40,00 €
Sisältö: metsästysoikeus ja metsästyslainsäädäntö, riistahallinto
ja metsästäjäjärjestöt, lajituntemus, riistaekologia ja riistanhoito, eri metsästysmuodot, hyvät
metsästäjätavat, haavoittuneen
riistan etsintä ja saaliin käsittely,
ampuma-aseet ja niiden käyttö
metsästyksessä. Tavoite: kurssilaiset kykenevät läpäisemään
metsästäjätutkinnon, joka järjestetään kurssin jälkeen. Tarkoitettu
kaikille metsästyksestä kiinnostuneille (ei ala- eikä yläikärajaa).
Metsästäjätutkinnon voi suorittaa
kurssin lopuksi. Tutkinnon hinta
on 20 euroa. Laskutamme tutkintomaksun erikseen. Ruokailua
varten omat eväät mukaan tai on
myös mahdollisuus käydä syömässä muualla.

710301 Yrttien viljely
ja käyttö
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 219/221, Nerolantie 4
ti 18.00-20.00
17.4.2018,
Tanja Ijäs
Kurssimaksu 15,00 €
Luennolla saat tietoa siitä,
mitä yrttejä voit itse kasvattaa ja miten se tapahtuu.
Lisäksi perehdymme erilaisiin
yrttien käyttötapoihin ja säilöntämenetelmiin.

710302 Ekologinen
pihasuunnittelu
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU,
LK. 219/221, Nerolantie 4
ti 18.00-20.00
24.4.2018,
Tanja Ijäs
Kurssimaksu 18,00 €
Luennolla käydään läpi oman
pihan suunnittelun perusasioita
jo olemassa olevaa hyödyntäen. Saat tietoa miten mm. oikeilla
kasvivalinnoilla voit säästää pitkän pennin ja paljon aikaa.

Lukuvuoden 2018-2019
kurssisuunnittelu on käynnistynyt. Otamme mielenkiinnolla vastaan ideoita
ja toiveita opinto-ohjelmaan. Kurssitoiveita voi
antaa joko netin kautta tai
kurssitoivelomakkeella.
Linkki kurssitoiveiden jättämistä varten löytyy netissä
osoitteessa www.kempele.
fi/kempele-akatemia-javapaa-aika/kempele-opisto
(ajankohtaista-osiossa).
Kurssitoivelomakkeita on
Zeppelinin pääkirjastolla ja
Kempele Akatemian aulassa
(Honkasentie 15). Keräämme kurssitoiveita tulevalle
lukuvuodelle 31.3. asti.
Toivomme teidän lähettävän
kurssitoiveita myös muuna
aikana. Hyvät ideat ja toiveet pyritään toteuttamaan
mahdollisuuksien mukaan
sopivana ajankohtana tai
esim. lyhytkurssina lukuvuoden aikana.

Mitä jokaisen
kiinteistönomistajan
täytyy tietää?
Kiinteistönomistajan A B C
on kattava luentopaketti kunnossapidon
näkökulmasta kiinteistönomistajille, rakentajille ja
asiasta kiinnostuneille.
Ke 4.4. Rakennuksen ulkoalueet, salaojitus ja
sadevesijärjestelmät 18.00-19.30
Ke 11.4. Rakennuksen ulkovaippa, ulkoseinät,
vesikatto ja lattiarakenne 18.00-19.30
Ke 18.4. Rakennuksen sisäpinnat ja tekniikka
18.00-20.30
Luentopaketin hinta on 39,00 euroa.
Paikka Ylikylän yhtenäiskoulu, lk 219/221.
Luennoitsijana korjausrakentamisen ja
-tutkimuksen asiantuntija Markku Estola.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa kempele.fi/
Kempele Akatemia ja vapaa-aika/
Kempele-opisto tai puhelimitse soittamalla
numeroon 050 4636 431.

LIIKUNTAPALVELUT

Kevään sisä- ja
ulkoliikuntapaikkojen
harjoitusvuorot ovat haettavana
Kesäajan (5.6.-31.7.2018) liikuntasalien harjoitusvuoroja voi hakea Kirkonkylän
yhtenäiskoulun D-talon liikuntasaliin. Jos salissa joudutaan tekemään kesän
aikana huoltotoimenpiteitä, korvaavana tilana on Lukion liikuntasali. Kesäajan
ulkoliikuntapaikkojen harjoitusvuorot ovat myös haettavissa (aloitus lumitilanteen
mukaan 1.4. alkaen). Kesän vuorot tulee hakea 18.3.2018 mennessä.
Kempeleen kunta on siirtynyt sähköiseen tilavarauskalenteriin Tilamisuun:
https://kempele.tilamisu.fi. Järjestöt ja seurat voivat hakea vuoroja suoraan
Tilamisu -ohjelman kautta omilla käyttäjätunnuksilla. Muiden kuntalaisten tulee
tehdä vuorohakemus liikuntasalien osalta kiinteistön/huonetilan käyttöoikeus
hakemuksella. Ulkovuorot ulkourheilualueiden vuorohakemuksella. Hakemukset
löytyvät kunnan nettisivuilta: www.kempele.fi/lomakkeet liikunta otsikon alta.
Täytetty hakemus tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen juha.vuoti@kempele.fi.
Vuorot jaetaan ensin kunnan omaan toimintaan, järjestöille ja seuroille.
Tämän jälkeen vapaat vuorot annetaan muille hakijoille.
Lisätietoja: Juha Vuoti, juha.vuoti@kempele.fi, p. 040 570 4711
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LIIKUNTAPALVELUT

Kaikille kuntalaisille avoin
liikuntapalveluiden
osallisuus-/ kehittämisilta
Zimmarissa keskiviikkona 21.3. klo 16.30-18.30

TERVETULOA!
Pääsiäisen aukioloajat
Torstai 29.3. avoinna
klo 6.30 – 17.00
Pitkäperjantai 30.3. suljettu
Lauantai 31.3. avoinna
klo 9.00 – 17.00
(ei vauvauintia)
Sunnuntai 1.4. avoinna
klo 9.00 – 17.00
Maanantai 2.4. suljettu
Tiistai 3.4. avoinna
klo 12.00 – 21.00

Hiihtolomaviikolla (vko 10)
vain aamun vesivoimistelut
Tiistai ja torstai klo 7.30 – 8.00
isoallas
Keskiviikko klo 7.00 – 7.30
monitoimiallas
Monitoimialtaalla ei ole varattuja
vuoroja.
Ui kesäksi kuntoon
-kampanja 1. – 31.3.
Ui kesäksi kuntoon
-kampanja kutsuu kaikki
uimaan, vesijuoksemaan
ja vesijumppaamaan.
Kampanjan aikana kerätään uintimetrejä sekä
kirjataan ylös puolituntiset, jotka ovat vietetty
altaassa tehokkaasti vesijuosten tai -jumpaten.
Parhaat palkitaan ja kaikki osallistuvat arvontaan.
Tervetuloa mukaan!
Yleiset vesivoimistelut ja
monitoimialtaan vuorot
jatkuvat normaalisti viikkoa
10 lukuun ottamatta
(vko 10 vain aamun vesivoimistelut, ei monitoimialtaan varattuja
vuoroja). Lisätietoja Zimmarin toiminnasta löydät nettisivuiltamme.

Tervetuloa mittaamaan
kehon koostumuksesi!
Aika: 19.-23.3.2018 klo 8.3019.30
Paikka: Kempeleen pääkirjasto, Zeppelinin 3. kerros
Hinta: 5 euroa/henkilö
Ajanvaraus: Kirjaston henkilökunnalta
puhelimitse p. 050 316 9409
tai käymällä
paikan päällä
Mittauksia suorittaa: Liikuntapalveluiden henkilökunta
ja Kempeleen Sydänyhdistyksen edustajat
Testiin osallistuminen on
helppoa:
Testissä seistään paljain jaloin,
liikkumatta
noin 3min ajan InBody -laitteen
päällä

kosketuselektroneista kiinni
pitäen. Testistä saa palautteen
heti testin jälkeen.
Luotettavan mittaustuloksen
saamiseksi ennen testiä
on:
• Oltava ravinnotta ja juomatta
noin 1 tunti ennen mittausta
• Vältettävä alkoholinkäyttöä
2 vrk ennen mittausta
• Vältettävä voimakasta fyysistä rasitusta
12 tuntia ennen mittausta
• Vältettävä diureettien
(nesteenpoistolääkkeiden)
käyttöä mittausta edeltävinä
päivinä
• Tyhjennettävä virtsarakko

noin 1/2 tuntia ennen mittausta
Testi sopii: Kuntoilijoille, laihduttajille ja urheilijoille, kaikille
painonhallinnasta kiinnostuneille. Lisäksi testi sopii henkilöille,
joilla on tarvetta arvioida ravitsemustilaa ja jotka ovat riskissä
sairastua diabetekseen, sydänja verisuonisairauksiin. Testissä
pitää pystyä seisomaan omatoimisesti ilman tukea. Mittausta ei
voida tehdä, jos olet raskaana
tai käytät sydämen tahdistinta.
Lisätietoja: Erityisliikunnan
koordinaattori p. 040 570 47
11, Liikuntapalveluiden päällikkö p. 050 316 38 04
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Nuorisopalvelut

KEMPELEEN

NUORISOPALVELUT
NUORISOTYÖ
TIETOTORIN LASTENJA NUORTENTILA
Lapset (3.-6. -luokkalaiset)
ma-to klo 13.00-15.30
Nuoret (7.-luokkalaiset ja
sitä vanhemmat):
ma klo 17.00-20.00
AKATEMIAN LASTENJA NUORTENTILA
Lapset (3.-6. -luokkalaiset)
ma klo 13.00-15.30
ke klo 13.00-15.30
Nuoret (7.-luokkalaiset ja
sitä vanhemmat):
ti klo 17.00-20.00
ke klo 17.00-20.00
Yökahvilat
(7.-luokkalaiset ja
sitä vanhemmat)
Perjantaisin klo 18.00-23.00
2.3., 16.3. 13.4., 27.4., 11.5. ja
18.5.
Niinä perjantaina, kun ei ole yökahvilaa, seurakunta järjestää
nuorten yöpappilan Akatemialla
klo 18.00-23.00.
LASTEN- JA
NUORTENTOIMINTAA
HIIHTOLOMALLA
AKATEMIAN LASTENJA NUORTENTILA
Nuoret (7.-luokkalaiset ja
sitä vanhemmat):
ti klo 17.00-21.00
ke klo 17.00-21.00

Hiihtolomaretki Tornioon
Duudsonit Activity
Parkiin ja Ikeaan
Keskiviikkona 7.3.2018
Hinnat:
20 e sis. pelkkä kuljetus (Ikea)
35 e sis. kuljetus +
ranneke 2-6v.
40 e sis. kuljetus +
ranneke 7v. ->
Ilmoittautuminen
kunnan kotisivuilla.

ETSIVÄ
NUORISOTYÖ
Kempeleen etsivä nuorisotyö
on suunnattu 15–28-vuotiaille

kempeleläisille nuorille. Etsivän
nuorisotyön kautta saat tietoa eri
palveluista ja mahdollisuuksista
esim. opiskeluun, työnhakuun,
asumiseen, vapaa-aikaan, toimeentuloon tai terveyteen liittyvissä asioissa.
Olemme luottamuksellisia aikuisia ja kuuntelemme jos jokin asia
painaa mieltäsi ja tuemme sinua
elämäntilanteessasi.
Pyrimme yhdessä löytämään sinulle sopivat jatkopolut ja olemme
käytännön apuna asioiden selvittelyssä ja järjestelemisessä.
Etsivä nuorisotyö perustuu
vapaaehtoisuuteen ja on maksutonta.

NUORTEN
TIETO- JA
NEUVONTAPALVELUT
Nuorten tieto- ja neuvontatyö on
ehkäisevää nuorisotyötä, joka
tarjoaa ammattitaitoista tietoa,
ohjausta ja neuvontaa erilaisissa
nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa.
Piste on auki myös nuorisopalveluiden yökahviloissa ja nuorteniltojen yhteydessä, Kempele
Akatemialla sekä Tietotorilla.
Avoin aika, Kempele
Akatemia
Honkasentie 15,
90450 Kempele
ti klo 14.00-16.00
to klo 14.00-16.00
Puhelinpäivystys
puh. 050 3169 694
ti klo 9.00-16.00
to klo 9.00-16.00

NUORTEN
TYÖPAJATOIMINTA
Zuumi-paja on työpajatoimintaa,
tarkemmin 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 voi päästä haastattelun kautta.
Hakemuksen voi täyttää seuraavassa osoitteessa: http://www.
kempele.fi/vapaa-aika/nuorisopalvelut/zuumi-paja.html.
Kevään mittaan käynnistymässä
myös seinätöntä työpajatoimintaa.

SEKSUAALINEUVONTA

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, parisuhde tai omaan kehoon liittyvät
kysymykset.
Neuvonta on maksutonta ja sitä
antaa koulutettu seksuaalineuvoja.
050-316 3766
(myös WhatsApp)
ma-pe klo 8.00-16.30

VAPAAEHTOISTYÖ
VertaisKoodi-coach
Joukkuepeliä verkossa. Hankkeen tavoitteena on edistää
lasten ja nuorten ryhmään kuuluvuuden tunnetta, kavereiden
saamista, monipuolisempaa vapaa-ajan käyttöä ja ymmärrystä
suunnitelmallisen yhteistoiminnan

avulla. ”Coutsien” asiantuntijuus
mahdollistaa ja tukee nuoria pelaajia ja voi olla suuressa roolissa
heidän tulevaisuuttaan ajatellen.
Haemme ”coutseja” valmentamaan lasten- ja nuorten verkkopelijoukkueita. Ole yhteydessä
Heidi Marjomaa-Mikkolaan.
Verkkonuoret
Mediataidot nettikiusaamista vastaan. Verkkonuoret suunnittelevat
ja toteuttavat tapahtumia, koulutuksia, verkkopelejä ja materiaaleja. Kiinnostuneet vapaaehtoiset
voivat olla yhteydessä vapaa-ajan
ohjaaja Petri Huurinaiseen.
Lukion vapaaehtoiskurssi
Kurssilla lukiolaisilla on mahdollista tehdä vapaaehtoistyötä
Kempele Akatemiassa. Lisätietoja
Matias Jurmulta.
Tapahtuma- ja yökahvila-avustajat
Tule mukaan toteuttamaan ja
suunnittelemaan yökahviloita ja
tapahtumia. Yhteydenotot Pirjo
Rannalle tai Matias Jurmulle.

TAPAHTUMAT
Tube-tapahtuma Zemppi
Areenalla la 5.5.2018.
Tubetatko, vloggaatko, bloggaatko? Haluatko osallistua tapahtumaan? Ota yhteyttä Heidi
Marjomaa-Mikkolaan.
AmaZing Kempele
ke 16.5.2018 illalla
Lähtö Kempele Akatemialta.
Kokoa oma 2-4 hengen joukkueesi ja tule seikkailemaan pyörällä
ympäri Kempelettä ja ratkomaan
erilaisia tehtäviä. Tapahtuma on
tarkoitettu 10-vuotiaista aikuisiin.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Petri

Huurinaiselta.
Kesäesite kesätoimintoineen
ilmestyy ja jaetaan kouluilla
huhtikuussa.

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
Etsivät Nuorisotyöntekijät
Laura Sinkkonen
p.050 3163 740
Sari Okkonen
p. 050 3136 741
Työvalmentaja
Antti Oksanen
p. 050 3163 768
Työpajaohjaaja,
seksuaalineuvoja
Heidi Huotari
p. 050 3136 766
Sähköpostiosoitteet ovat
muotoa: etunimi.sukunimi
@kempele.fi
Ajankohtaista tietoa toiminnastamme osoitteessa:
www.kempele.fi/
nuorisopalvelut

/ kempeleen
nuorisopalvelut
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Kirjasto

KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO
Kauppakeskus Zeppelin, 3. krs.
Zeppelinintie 1,
90450 Kempele
Puh. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu:
www.kempele.fi/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat
salanumeron avulla
www.outikirjastot.fi.
PÄÄKIRJASTO
Ma–pe 10-20
La
10-15
TIETOTORI LÄHIKIRJASTOKOULUKIRJASTO
Koulutie 4B, 90440 Kempele
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Ma 11-16, omatoimiaika 17-20
Ti
Suljettu
Ke
11-16
To
Suljettu
Pe
11-15
Poikkeuksia aukioloon:
Koulujen hiihtolomaviikolla 5.3.9.3.2018 Tietotorin kirjasto on suljettu.

Tietotorin kirjastossa voi asioida omatoimisesti maanantai-iltaisin klo 17-20 nuorisotoimen
nuorten vuoron aikana. Lainaaminen tapahtuu lainausautomaatilla, kirjaston henkilökuntaa ei
ole paikalla. Varaukset voi noutaa
omatoimiaikanakin, sillä ne ovat
asiakkaan itse noudettavissa varaushyllystä. Huom! Sisäänkäynti omatoimiaikana vain Kempelehallin puoleisesta ovesta.
Satutuokiot
Satutuokiot pääkirjastolla
torstaisin klo 10.
Kesto n. 20 min.
Tervetuloa!

Kirjallisuuspiirit
Sari Holapan kirjallisuuspiiri ti 13.3. klo 18.00 Kempeleen pääkirjastossa. Kirjana
Siri Hustvedtin Säihkyvä
maailma. Huhtikuun piirin
aika tarkentuu myöhemmin, mutta kirjana on John
Williamsin Stoner.
Tavallisten Miesten Kirjalli-

suuspiiri to 22.3. klo 18.00
Kempeleen pääkirjastossa. Kirjana Lehtimäki,
Kimmo: Punapäällikkö Verner Lehtimäki. Vetäjänä
Jarmo T. Auranen.

Ti 20.3. klo 17.30 - 19.30
kaikille kuntalaisille avoin
kirjastopalveluiden
osallisuus-/kehittämisilta
pääkirjastossa. Tervetuloa
mukaan!

Kirjallisuuspiireissä kahvija teetarjoilu. Tervetuloa!

La 14.4. klo 11 Kurnuttava
Sammakko: Otso ja
varpaansyöjät

Uutta kirjastolla
Pääkirjastolta on nyt lainattavissa
sähkön kulutusmittareita! Laina-aika
28 vrk. Sähkömittareita ei voi varata.
Tapahtumat
La 3.3. klo 12.00 historioitsija Teemu Keskisarja vierailee pääkirjastossa. Aiheena on ”Suomen ihmisten historiaa 1917-1918”.
Tervetuloa kuulemaan!
La 17.3. klo 11 lasten konsertti: Soiva Siili Duo
Ma 19. - pe 23.3. Inbodymittauksia pääkirjastossa.
Hinta 5 euroa/hlö. Varaukset p. 050 - 3169 409.

TERVETULOA KIRJASTOON!
Kirjasto somessa:
/ Kempeleen
kirjasto
/ Kempeleen
kirjasto

Historioitsija

Teemu Keskisarja
Kempeleen
kirjastossa la
3.3. klo 12.00
Suomen
ihmisten
historiaa
1917-1918

Tervetuloa
kuuntelemaan!
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Wanhan ajan viikkoa

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 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

Vietetään jälleen Kempeleen
kotiseutumuseolla 12.-16.6.2018
Ilmoittaudu mukaan vanhan ajan viikon
tapahtumatiimiin!

Vanhusten ja
vammaisten palvelutalo
Hovintie 12, 90440 Kempele
Puh: 040 158 4017
Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 4636483
Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
alakoulu
Koulutie 4A/6
Puh: 050 316 9598
Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
yläkoulu
Koulutie 4A/6
Puh. 050 316 9430,
Fax: 08 554 8671

Olivatko ennen asiat paremmin?
Kaipaatko vanhoja aikoja?
Kiinnostaako historia?
Tule mukaan kokemaan elämää
ennen vanhaan! Museo herää henkiin,
kun museolle saapuu joukko käsityöläisiä, asukkaita, eläimiä ja työpajoja.
Mukaan mahtuu monenlaista ja
ikäistä väkeä: kenties olet kätevä
käsistäsi, omaat perinteisiä taitoja
kuten verkonkudonta, puun
veistely, villan kehräys, pitsin
nypläys, kankaan värjäys tai
vaikkapa tuohityöt ja villasukan
parsiminen?
Vai oletko luonteeltasi heittäytyjä
ja valmis esittämään vanhan ajan
viikolla esimerkiksi kyläläistä,
asemapäällikköä, poliisia,
kiertokauppiasta, luutamummoa
tai sairaanhoitajaa?
Osallistua voi omien
mahdollisuuksien mukaan koko
viikon ajan tai vaikkapa
yhtenä päivänä. Voit kysyä lisää
tapahtumasta ja ilmoittautua
mukaan 26.3.2018 mennessä.
minna.lehtomaa@kempele.fi tai
puh. 044 497 2301

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
Koulutie 4 B
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
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

