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LAPE-muutosohjelmalla uudistetaan
lasten ja perheiden palveluja
Kuva: STM /Suvi-Tuuli Kankaanpää

LAPE muutosohjelma
kehittää yhdessä kuntien
toimijoiden, kuntalaisten
sekä järjestöjen kanssa
lapsi- ja perhelähtöisempiä
kuntia.
Muutosohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista, joka toteutetaan valtakunnallisesti vuosina
2017-2018. Pohjois-Pohjanmaalla
hankkeen toiminta on jaettu viiteen
maantieteelliseen alueeseen, joista
Oulun ympäristökunnat eli Kempele, Tyrnävä, Liminka, Muhos, Lumijoki sekä Hailuoto muodostavat
oman kehittämisalueen.
Oulun ympäristökunnat ovat
elinvoimaisia lasten ja perheiden
kuntia, joissa on pitkäjänteisesti
tehty paljon hyvää työtä sekä kuntien välistä yhteistyötä lasten ja
perheiden palveluissa. Yhteistyö
ja yhdessä tekeminen on edellytys,
jotta lapsi- ja perhepalvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden,
jossa palvelut ovat yhdenvertaisia
ja lähellä kuntalaista. Muutosohjelman tavoitteena on kehittää lasten
ja perheiden palveluja niin, että ne
ovat nykyistä perhelähtöisemmät,
vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut. Muutosohjelma edistää palvelujen saamista lähellä perheen
arkea lapsen kasvu- ja kehitysympäristöissä ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen.
LAPE kehittämiskokonaisuudet
Tavoitteeseen pyritään kehittämäl-

lä neljää laajaa kokonaisuutta: Varhaiskasvatus ja koulu, Perhekeskustoimintamalli, Erityis- ja vaativamman tason palvelut sekä
Toimintakulttuurin muutos. Hyvinvointia tuetaan vaikuttavimmin
siellä missä lapset ja perheet elävät arkeaan. Sen vuoksi varhaiskasvatuspalveluissa, kouluissa
ja oppilaitoksissa tulee tunnistaa
ja vastata nykyistä paremmin niihin tuen ja palvelun tarpeisiin, joilla
voidaan varhaisessa vaiheessa tu-

kea lasten ja nuorten hyvinvointia ja
ehkäistä ongelmien syntyminen tai
vaikeutuminen. Hyvin toimiva yhteisö suojaa mielenterveyttä, vahvistaa hyvinvointia ja turvallisuutta
sekä luo hyvän pohjan oppimiselle.
Perhekeskus kokoaa alueen
perheiden sosiaali-, terveys- ja
kasvatusalan palvelut, järjestöjen
ja seurakuntien palvelut sekä vapaaehtoistoiminnan toimijaverkostoksi. Perhekeskus toimii hyvinvoinnin edistäjänä tukemalla van-

hemmuutta ja parisuhdetta. Perhekeskus tuottaa palveluita perheen
varhaiseen tukeen ja hoitoon, hoidon tarpeen arviointiin sekä toimii
siltana tarvittaessa erityispalveluihin. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa hajanaiset palvelut sovitetaan yhteen niin, että jokainen
lapsi ja perhe saa tarvitsemansa
tuen ja avun.
Muutosohjelman tavoitteena on
uudistaa erityis- ja vaativimman
tason palvelut kokonaisuudeksi,

jotka ovat saatavuudeltaan ja laadultaan yhdenvertaisia, asiakasryhmien tarpeiden pohjalta rakennettuja eri sektoreiden, ammattiryhmien ja toimijoiden sujuvalla
yhteistyöllä tuoden erityistason tukea myös perustasolle. Lasten ja
heidän perheidensä erityispalveluita ovat mm. lastensuojelu, erikoissairaanhoito, vammaispalvelut ja
vaativat lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelut. Muutosohjelma tukee
kuntia lasten oikeuksiin ja tietoon
perustuvan toimintakulttuurin
vahvistamisessa. Toimintakulttuurin muutoksen tulisi näkyä kuntien
ja tulevan maakunnan johtamisessa, päätöksenteossa ja palveluissa.
Käyttöön otetaan lapsiystävällisen
hallinnon toimintamalli sisältäen
päätösten lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsilähtöisen budjetoinnin.
Lasten ja perheiden hyvinvoinnilla varmistetaan kuntien elinvoimaisuus. Muutosohjelma haastaa
mukaan toimimaan yhdessä kaikki
lasten ja perheiden parissa toimijat. Muutos vaatii uuden ajattelun
sisäistämistä - kaikki yhdessä saavat kantaa vastuuta lasten, nuorten
ja perheiden hyvinvoinnista. Vain
yhdessä tekemällä ja rohkeasti uudistamalla olemassa olevia rakenteita pystymme muutokseen.
Anna Onnela
aluekoordinaattori
LAPE-muutosohjelma/
Toimiva arki hanke
Lisätietoja verkossa:
www.toimiva-arki.fi
LAPE somessa tunnisteella
#lapemuutos

Terveyskeskuksen vastaanotolla influenssarokotuskampanja syksyllä 2017
Rokotukset viikolla 45:
ti 7.11. klo 8 -18
to 9.11. klo 10 -18
Rokotukset viikolla 46:
ke 15.11. klo 10 -18
Rokotukset viikolla 47:
ti 21.11. klo 10 -18
ke 22.11. klo 8 -18
to 23.11. klo 10 - 18
Rokotuksia voidaan antaa myös
normaalin vastaanottokäynnin
yhteydessä.
Rokotukset aloitetaan rokotteiden saatavuuden mukaan.
Rokotuspaikka on terveyskeskuksessa ovi B2 (Piriläntien
puolella), os. Kirkkotie 21.

NEUVOLASSA LASTEN
INFLUENSSAROKOTUSKAMPANJA
SYKSYLLÄ 2017
(6-35 kuukauden ikäiset
lapset)
Rokotuksia annetaan normaalin
neuvolakäynnin yhteydessä sekä
viikolla 45 tiistai 7.11. ja torstai
09.11. klo 14–18.
Tehosterokotukset viikolla 50
torstai 14.12. klo 14–18.
Rokotuspaikka on neuvolan
väistötiloissa, os. Hovintie 5.
MAKSUTTOMAAN
ROKOTUKSEEN OVAT
OIKEUTETTUJA:
Influenssarokotteen saavat mak-

sutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan
tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä:
• Sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä lääkehuollon henkilöstö
• Raskaana olevat naiset
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet
• Kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset
• Sairautensa tai hoitonsa
vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
• krooninen sydänsairaus,
esim. sepelvaltimotauti tai sydämen vajaatoiminta
• krooninen keuhkosairaus,
esimerkiksi toistuvasti tai säännöllisesti lääkitystä vaativa; astma, keuhkoahtaumatauti, keuhkolaajentuma, muu hengitystä

vaikeuttava keuhkosairaus
• krooninen aineenvaihduntasairaus, kuten tabletti- tai insuliinihoitoinen diabetes, lisämunuaisen kuoren vajaatoiminta, muu
krooninen aineenvaihduntasairaus
• krooninen maksasairaus
• krooninen munuaisten vajaatoiminta
• vastustuskykyä heikentävä
tauti, esim. leukemia, lymfooma,
HIV-infektio, pernan poiston jälkitila
• vastustuskykyä heikentävä
hoito, jota annetaan esimerkiksi
syöpään, reumaan, Crohnin tautiin tai haavaiseen paksusuolentulehdukseen tai elinsiirron vuoksi.
• krooninen neurologinen sai-

raus tai hermolihastauti
• merkittävä ylipaino (BMI >30–
35)
• muu sairaus, joka voi altistaa
vakavalle influenssalle
• Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen
asepalvelukseen astuvat naiset
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
Lähipiiriin kuuluvat ne, jotka
asuvat tai ovat säännöllisesti tekemisissä vakavalle influenssalle
alttiin henkilön kanssa. Näillä rokotuksilla tavoitellaan erityisesti
niitä, joiden lähipiirissä on
• sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluva
• 65 vuotta täyttänyt
• alle 6 kuukauden ikäinen lapsi
• raskaana oleva.
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Yksityisten teiden
talviauraus kunnan
toimesta ja siitä
perittävä maksu
Yksityisten teiden auraaminen kuuluu yleensä tiekunnalle
tai osakkaille.
Kempeleen kunta auraa kustannuksellaan kadut kevyenliikenteen väylineen. Kunta auraa kuitenkin sopimusperusteisesti seuraavat taajaman ulkopuoliset kokoojateinä
toimivat yksityiset tiet:
• Ylipääntie-Tuohinontie- Isoaukiontie-Rajakorventie
kunnan rajaan saakka
• Luonungintie Välikorventien risteykseen saakka ja
Välikorventie
• Niittyrannantie Helpikujan risteykseen saakka
• Teppolantie
• Mourungintie (kääntöpaikalle saakka)
• Tahkoseläntie ja Liimatantie kunnan rajaan saakka

Myytävänä polttopuita
Ympäristöpalvelut myy tarjousten perusteella polttopuuta. Myytävät kasat sijaitsevat:
Kokkokankaalla, Kokkokankaan päiväkodin - Haukkakaarto 17 välisellä puistoalueella
ja Vedenneidontien varrella
Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää kaikista kasoista, mutta tarjoajalla on
mahdollisuus saada vain kaksi kasaa.
Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa kunnan varikolta osoitteesta Ekohaka 5, 90440 Kempele, kunnantalon neuvonnasta os. Asemantie 1 tai Kempeleen kunnan
verkkosivuilta osoitteesta www.kempele.fi.
Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa
perjantaihin 17.11.2017 klo 12.00 mennessä, merkillä POLTTOPUUT
- kunnanvarikolle Ekohaka 5
(ma-to klo 7.00-15.30 ja pe klo 7.00-14.00)
- kunnantalon neuvontaan Asemantie 1 (klo 9.00-15.00)
- kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi .
Maksu laskutetaan. Polttopuut voi hakea, kun lasku on maksettu.
Lisätietoja antaa Paula Taskila p. 050 316 9669
8.11.2017 Ympäristöpalvelut

Talvikautena 2017–2018 kunta ottaa aurattavaksi sellaiset asuinkiinteistöille johtavat yksityiset tiet, joiden osakkaat yhteisesti suorittavat kunnalle maksun, jonka suuruus
on 0,90 euroa/m (sis. alv 24 %) kertaa tien pituus 50 m:n
tarkkuudella ja joka liittyy läheisesti muihin kunnan auraamiin teihin. Auraukseen voidaan ottaa myös alle 100 m
pitkä tie, maksu näiltä teiltä on pienin tiekohtainen maksu
90 euroa (sis.alv 24 %). Suurin taloutta kohden perittävä
maksu on 135 euroa (sis.alv 24 %).

Kempeleen kunta | Asemantie 1 | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5587 2298 | www.kempele.fi

ASUKASTUPA
tä mm. sukkia, lapasia, kortteja, tyynyjä ja muita ajankohtaisia
tuotteita kotiin, tuliaisiksi tai lahjaksi. Maksuvälineeksi käy vain
käteinen.
Perjantaisin myydään tuoretta
pullaa.

Niiden, jotka haluavat yksityisen tiensä kunnan aurattavaksi, tulee ilmoittaa aurauksesta 30.11.2017 mennessä.
Ilmoitus on jätettävä sähköpostilla tai puhelimella
Kempeleen kuntaan:
Yhteystiedot:
Tomi Väisänen			
tomi.vaisanen@kempele.fi
p. 050 453 1466
Ilkka Koskenkorva
ilkka.koskenkorva@kempele.fi
p. 050 316 9658
Kunta mittaa tien pituuden ja tarkistaa, että tie liittyy muihin kunnan aurattaviin teihin. Lasku lähetetään tien osakkaiden yhdyshenkilölle, joka kerää osakkailta laskua vastaavan summan. Kun lasku on maksettu, kunta hoitaa tien
aurauksen seuraavan talvikauden aikana.
Yksityisen tien tiekunta tai osakkaat velvoitetaan
asentamaan aurattavalle tielle viitat, huolehtimaan tien
tasaamisesta ennen tien jäätymistä sekä poistamaan
haittaavan puuston.
Kempeleen kunta | Asemantie 1 | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5587 2298 | www.kempele.fi

Kutsu yhteisöiltaan
Tervetuloa Kempeleen kunnan, järjestöjen ja
yhteisöjen yhteiseen tapaamiseen Kempeleen
valtuustosaliin kunnantalolle (os. Asemantie 1)
maanantaina 20.11.2017 klo 17.30 alkaen.
Teemana on järjestöjen, yhdistysten ja kunnan
välinen yhteistyö. Tarkempi ohjelma löytyy kunnan
verkkosivuilta lähempänä tilaisuutta.

Kempeleen asukastupa – kaikkien kuntalaisten olohuone osoitteessa Honkasentie 11 (KempeleAkatemiaa vastapäätä) on avoinna ma-pe klo 10-15.
Tupa toimii kunnan tiloissa,
mutta toiminnasta vastaa Kempeleen Asukastupayhdistys.
Asukastupa ja kahvio on avoinna
ma-pe klo 10-15.
Tupakahvilassa on tarjolla kahvia, teetä ja kahvileipää sekä sanomalehtiä ja muuta lukemista.
Tuvalla on myytävänä käsitöi-

Tulevia tapahtumia:
Yhteislaulua ke 8.11. klo 13-14,
laulattamassa Elina
Annen-Karaoke ke 8.11. klo 1416, osallistumismaksu 5€, sisältää laulut ja pullakahvit
Kahvipussikurssi to 16.11. klo 10
Muistisairaan kohtaaminen ti
14.11. klo 12-13, Sirpa Remahl
Ommaiskahvila ma 27.11. klo 12
Asukastupayhdistyksen Syyskokous to 30.11. klo 18
Joulutori to-su 7.-10.12., to-pe
klo 10-18, la-su klo 10-15, pöy-

tämaksu 10€, pöytävaraukset
tuvalta
Diakonian Jouluhartaus ti 12.12.
klo 10
Yhteislaulua ke 13.12. klo 13-14,
laulattamassa Elina
Annen-Karaoke ke 13.12. klo 1416, osallistumismaksu 5€ sisältää
laulut ja pullakahvit

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

Liputa lapselle maanantaina 20.11.
Lapsi- ja perhejärjestöt yhdessä lapsiasiavaltuutetun kanssa
kannustavat kaikkia mukaan
liputtamaan lapsen oikeuksien päivänä 20.11. Lapsen oikeuksien päivä on tänä vuonna
myös kertaluonteinen Suomi
100 -liputuspäivä.
Sisäministeriö on jo usean
vuoden ajan määrännyt valtion
virastot liputtamaan ja antanut yleisen liputussuosituksen
myös muille tahoille. Lapsen
oikeuksien päivän lisäämisestä
kalenteriin vakiintuneena liputuspäivänä päättää Helsingin
yliopiston almanakkatoimisto.

Lastensuojelun keskusliitto
haastaa kaikki Suomen kunnat, yritykset ja yhteisöt sekä
yksityiset henkilöt mukaan nostamaan Suomen lipun salkoon
maanantaina 20.11.
Mitä useampi osallistuu
liputukseen, sitä varmemmin
lapsen oikeuksien päivästä
tulee vakiintunut liputuspäivä.
Kempeleen kunta osallistuu
liputukseen omissa kiinteistöissään ja kannustaa kaikkia
kuntalaisia sekä paikalliset yrityksiä ja yhteisöjä seuraamaan
esimerkkiä.

Tule mukaan liputtamaan lapsen oikeuksien puolesta!

7 • 2017

KULTTUURI

Kunnan
itsenäisyyspäivän juhla
6.12.2017 klo 12.00
Kokkokankaan
seurakuntakeskuksessa
(Kissaojantie 12)

Kempeleen seurakunta ja kunta järjestävät
yhteistyössä Itsenäisyyspäivän juhlan siten, että
juhla alkaa juhlajumalanpalveluksella klo 10
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Seppelpartiot
sankarihaudoille lähtevät jumalanpalveluksen
lopuksi. Sen jälkeen on kahvitarjoilu
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa
klo 11 alkaen. Pääjuhla alkaa klo 12.
*
Juhlapuhe Olavi K. Fält
*
Musiikkiesityksiä
*
Kunnan tervehdys, kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Jarmo Haapaniemi
*
Seurakunnan tervehdys, kirkkoherra
Kimmo Helomaa
Veteraanikuljetukset järjestetään juhlaan.
Yhdyshenkilö veteraanien kuljetuksissa on
Pertti Sankilampi p. 040 540 8637.
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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.
Pääkirjaston aukioloajat:
Ma–pe 10-20
La
10-15

Poikkeukset aukioloihin:
Kempeleen kirjasto on suljettu ke 1. - su 19.11.2017
hyllyremontin vuoksi. Tänä
aikana palautusluukku on
kiinni, palautuksia ei voi jättää eikä varauksia voi noutaa. Eräpäivät on ylitetty
marraskuun ajalta ja varausten noutopäivät ohitetaan.
Kempeleeseen ei voi tällöin
varata aineistoa.
palomuuripäivitysten
vuoksi!
Aineistoa voi palauttaa
Kempeleen sulkemisaikana
TIETOTORI
kaikkiin muihin Outi-kirjasLÄHIKIRJASTOtoihin.
KOULUKIRJASTO
Koulutie
4B, 90440
Kempele on
Ti 5.12.
pääkirjasto
avoinna klo 10-16, ke 6.12.
suljettu.

TIETOTORI LÄHIKIRJASTO
-KOULUKIRJASTO
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 Tietotorin
aukioloaikoihin:
Tietotorin lähikirjasto
on kiinni ma-pe 6.11. 10.11.2017, koskee myös
omatoimiaikaa.
Tietotori on avoinna
ma-pe 13.11. - 17.11.:
ma 11-16, omatoimiaika
17-20
ti 12-18
ke 11-16
to 12-18
pe 11-15

Satutuokiot
Seuraava satutuokio to
23.11.2017 klo 10. Viimeinen satutuokio pidetään
21.12., jolloin nukketeatteri
Pikku Kulkuri esittää näytelmän Tuiki joulu. Pikku
Kulkurin esitykseen päiväkotiryhmien ennakkoilmoittautuminen p. 050 - 3169
409.
Tervetuloa!

Kirjallisuuspiirit
Tavallisten miesten kirjallisuuspiiri to 9.11. klo 18.00.
Kirjana Huovinen, Veikko:
Puukansan tarina ja vetäjänä Jarmo T. Auranen.
Huom! Piiri kokoontuu
poikkeuksellisesti
Kempele Akatemian
kokoushuoneessa, Honkasentie 15, 90450 Kempele.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Sari Holapan kirjallisuuspiiri
Kirjana Auster, Paul:
Illuusioiden kirja. To 23.11.
klo 18.00 Kempeleen
kirjastossa. Kahvitarjoilu.
Kempeleen kirjaston lukudiplomi
Kaikilla Kempeleen esikoululaisilla
ja 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!
TERVETULOA KIRJASTOON!

/ Kempeleen
kirjasto

/ Kempeleen
kirjasto
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LIIKUNTAPALVELUT
Kempeleen ysiluokkalaiset
ilmaiseksi Zimmariin
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.

Monitoimiallas ja lasten
krokotiiliallas suljettu
Zimmarin monitoimiallas ja
lasten krokoallas (yhteinen
vedenkierto) toistaiseksi
pois käytöstä
monitoimialtaan seinälaatoituksen korjaamisen vuoksi.
Monitoimialtaan vuorot on
peruttu (vauvauinti ja vesivoimistelut). Remontin arvioitu valmistumisajankohta
viikolla 46 – 47. Tiedotamme
altaiden käyttöönotosta nettisivuillamme www.kempele.
fi – Zimmari ja Liikuntapalvelujen Facebook -sivuilla.
Pahoittelemme remontista
aiheutuvaa häiriötä.
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).
Itsenäisyyspäivän
poikkeavat aukioloajat
• Tiistai 5.12. suljettu,
henkilökunnan koulutuspäivä
• Itsenäisyyspäivä 6.12.
suljettu

Vauvauinnit
Vauvauinnit jatkuvat kun monitoimiallas on taas käytössä. Vauvauintiryhmät ovat tällä hetkellä
täynnä. Vauvauintiin liittyvissä
asioissa voitte ottaa yhteyttä
vauvauinninohjaajiin. sähköpostitse zimmari.vauvat@gmail.com.
Ilmoitukset poissaoloista Zimmariin, p. 050 316 9406. Kaksi
peräkkäistä ilmoittamatonta poissaoloa => paikka annetaan varasijalla olevalle.

Työnantajan tarjoamat etuudet
Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit, Smartum verkkopalvelu
sekä Smartum-saldo maksukortti, Tyky-kuntosetelit, Virikesetelit,
Eazybreak, Tyky-online ja E-passi
käyvät meillä työpaikkaliikunnan
maksuvälineenä. Työnantajan
tarjoamat etuudet ovat tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen
käyttöön ja niillä voi ostaa myös
sarjakortteja.
Nuomio autoilijat!
Zimmarin Lehmikentäntien
liittymä on poistettu käytöstä. Kulku Zimmarin takana
sijaitsevalle parkkialueelle
Pekurintien kautta. Liikennejärjestelyjen myötä myös
Zimmarin osoite on muuttunut: Pekurintie 1.

Seniorikortti
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).
• 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
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).
• 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.
Huomio kempeleläiset
liikuntapassin ja seniorikortin
käyttäjät
• Yllämainittuihin vuosikortteihin voi lisäpalveluna hankkia
kuukausijäsenyyden liikuntakeskus Zempin kuntosalille.
• Kuukausijäsenyys maksaa 10
€ ja oikeuttaa käyttämään Zempin kuntosalia
perjantaisin klo 10 – 13.
• Kuukausijäsenyys ostetaan
Zimmarin palvelupisteestä.

Tunnelmauinti
Tunnelmauinti tulossa marras- joulukuussa, seuraa
ilmoitteluamme Zimmarissa,
nettisivuillamme (www.kempele.fi - Zimmari) ja Liikuntapalveluiden Facebookissa.
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Jääkiekkokaukaloiden
harjoitteluvuorot
2017-2018
Talven ulkourheilualueiden jääkiekkokaukaloiden
harjoitusvuoroja voi hakea
22.11.2017 mennessä.
Vuoroja haettavana:
- Sarkkirannan
urheilukeskuksen
kaukaloon
- Ylikylän yhtenäiskoulun
kaukaloon
- Linnakangastalon
kaukaloon
Hakemuskaavake löytyy
kunnan nettisivuilta, www.
kempele.fi (lomakkeet, liikunta, ulkourheilualueiden
vuorohakemus) ja tästä linkistä:
http://www.kempele.fi/media/lomakkeet/liikunta/ulkourheilualueiden_vuorohakemus_taytto.pdf
Hakemuksen voi lähettää
sähköpostilla osoitteeseen
juha.vuoti@kempele.fi.

VAPAAEHTOISTYÖ

Nuortenillat

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

Lastenvuorot 3.-6. lk.

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 lastenja nuortentila
Maanantai klo 13.00-15.30
Keskiviikko klo 13.00-15.30

Yökahvilat 7-lk. ->
Akatemian lasten- ja nuortentila
Perjantaisin klo 18.00-23.00
10.11., 24.11., 8.12., 15.12.
Kun ei ole yökahvilaa niin seurakunta järjestää nuorten yöpappilan akatemian tilassa klo 18.0023.00.

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

HAUSSA:
VUODEN NUORI 2017
Kenestä vuoden nuori 2017? Tee
oma ehdotuksesi vuoden nuoresta!
Vuoden nuoreksi valittava on aktiivinen toimija. Hän on mukana
esimerkiksi koulun tai oppilaitoksen osallisuustoiminnassa, vapaaehtoisena nuoriso- tai järjestötyössä. Lisäksi hän on muita huomioiva, ystävällinen ja reilu kaveri.
Kaiken kaikkiaan vuoden nuori on
aktiivinen, aloitteellinen ja aikaansaapa positiivinen toimija.
Vuoden nuoreksi voi ehdottaa
kempeleläistä yläkoululaista, lukiolaista tai ammatti-opistossa
opiskelevaa nuorta.
Ehdotuksia lyhyellä perustelulla
voi laittaa nuorisopalvelujen nettisivujen kautta:
www.kempele.fi/nuorisopalvelut
tai Nuorisopalvelujen päällikkö sanna.tauriainen@kempele.fi
viikon 46 aikana (13.- 19.11.17).
Kempeleen nuorten foorumi käsittelee ehdotetut henkilöt ja antavat
oman ehdotuksen vuoden nuoresta. Lopullisen valinnan vuoden
nuoresta tekee Nuorisopalvelujen
päällikkö, Kempele Akatemian
johtaja ja Peruspalvelujohtaja.
Vuoden nuori julkistetaan 9.
luokkalaisten itsenäisyyspäivän
juhlassa 5.12.2017 Kirkonkylän
yhtenäiskoulun D-talon salissa.
Vuoden nuori palkitaan 100 euron
palkinnolla.
Lisätietoja: Sanna Tauriainen p.
050-3078981

Sähköpostiosoitteet ovat
muotoa: etunimi.sukunimi
@kempele.fi

NUORISOVALTUUSTON
HAKU
Haku on avoinna
30.10-19.11 ja valinnasta
ilmoitetaan valituille viikolla 50.
www.kempele.fi/nuorisopalvelut
Nuorisovaltuustoon haetaan 1012 nuorta, jotka ovat iältään 1320 – vuotiaita kempeleläisiä.
Haetaan reipasta, sosiaalista, yhteistyökykyistä, oma-aloitteista
ja nuorten asioista kiinnostunutta
nuorta.
Hakijalla ei tarvitse olla aiempaa
vaikuttamistaustaa, eikä koulumenestys vaikuta valintaan. Sillä on
väliä, että olet aidosti kiinnostunut, sitoutunut ja sinulla on tahto
vaikuttaa nuorten asioissa.
Nuorisovaltuuston hakemusten
pohjalta valitsee viranhaltijoista ja
nuorista koostuva raati.

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.

LEIRIT

Varhaisnuorten JOULULEIRI
pe-su 8.12.-10.12. 2017
1.-7. luokkalaisille.
Paikkana: Luurinmutka, Utajärvi.
Hinta 51€
Ilmoittautuminen on alkanut
kunnan nuorisopalveluiden
kotisivuilla: www.kempele.fi/
nuorisopalvelut

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

keluun, 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
Etsivän nuorisotyön ryhmä kokoontuu tiistaisin Kempele Akatemian tiloissa.
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.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
soittamalla tai vaikkapa Facebookissa:
Työvalmentaja
Antti Oksanen
antti.oksanen@kempele.fi
p. 050 3163 768
FB: Zuumipajaohjaaja Mira
Työpajaohjaaja
Heidi Huotari
heidi.huotari@kempele.fi
p. 050 3163 766
FB: Zuumipajaohjaaja Heidi

Kempeleen nuorisopalvelut käynnistää tulevan syksyn aikana
nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden laajemman toiminnan.
Haemme vapaaehtoisia nuoria
verkkonuorisontyön kehittämiseen. Kiinnostuneet vapaaehtoiset voivat olla yhteydessä Petri
Huurinaiseen.
YHTEYSTIEDOT
Pirjo Ranta
p. 050 3078 678
Heidi Marjomaa-Mikkola
p. 040 1821 244
Petri Huurinainen
p. 044 4972 286
TAPAHTUMAT
Lasten TIPTAP TIPTAP –
Joulutapahtuma
Ketolanperän koululla
Torstaina 30.11.2017
Klo 17.30-19.00.
Ilmainen, tervetuloa!

Etsivä nuorisotyö

…on suunnattu 15–28 -vuotiaille
kempeleläisille nuorille
…antaa tietoa eri palveluista ja
mahdollisuuksista esim. opis-

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, su-
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kupuolen moninaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, ehkäisyn
valinta, seksuaaliterveysasiat, parisuhde 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.
Seksuaalineuvojaa voi myös konsultoida nuorten ja lasten kanssa
työskentelevät henkilöt, kuten
opettajat, terveydenhuollon henkilökunta tai muut toimijat.

Seksuaalineuvoja
Heidi Huotari
heidi.huotari@kempele.fi
050-316 3766
(myös WhatsApp)

Nuorten aikuisten
teemaryhmä

VALOKUVAMATKA
Akatemialla tiistaisin
14:15-16:15
24.10. Viisi kuvaa
31.10. Näyttelykäynti

7.11.

Kuvanmuokkaus

14.11. Kerro

se kuvin
Yhteisen

21.11. näyttelyn

tekeminen

Kertojen sisältö
voi poiketa ilmoitetusta.
Tulevia teemoja: Työnhaku,
lautapeli, yms.
Lisätietoja:
Laura Sinkkonen
p. 050 3163 740
laura.sinkkonen@kempele.fi
Sari Okkonen
p. 050 3163 741
sari.okkonen@kempele.fi

Nuorisotoimen lastenja nuortentalolla, retkillä, leireillä ja
tapahtumissa energiajuomat ovat
kiellettyjä sekä kaikki toiminnot ovat
päihteettömiä.
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KEMPELE-OPISTO
ILMOITTAUTUMINEN
KEVÄÄN LYHYTKURSSEILLE ALKAA
30.11. KLO 9.00
Suosittelemme ensisijaisesti
ilmoittautumaan netin kautta
osoitteessa kempele.fi/Kempele Akatemia ja vapaa-aika/
Kempele-opisto
Puhelimitse ilmoittautumisia
otetaan vastaan numerossa
050 4636 431.
Kurssitarjontaamme voit tutustua
kotisivumme kautta avautuvasta
sähköisestä opinto-ohjelmasta, joka
on myös mahdollista tulostaa.
HUOM! Koko lukuvuoden kestä-

ville kursseille ei tarvitse ilmoittautua kevätkaudeksi uudelleen.
Opetushallituksen myöntämä
opintoseteliavustus on käytetty
kuluvan lukuvuoden osalta loppuun.
Kirjoittajaseminaariin toivotaan lisää osallistujia. ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN
9.11. klo 14.00 MENNESSÄ.
110601 Sykettä sanoituksiin - kirjoittajaseminaari
KEMPELEEN LUKIO, LK.
115, os. Koulutie 4 B
lauantaina 11.11.2017 klo
10.30–17.00.

Kurssimaksu 28,00 €
Päivän ohjelma:
klo 10.30–11.15 Laulujen lajeja, sanoitusten saloja mm.
isä-teemasta, klo 11.30–13.00
Sävellettyjen runojen arviointisessio (Terho & kumppanit),
klo 13.15–14.45 Sävellettyjen runojen arviointisessio (Terho & kumppanit), klo
15.00–16.00 Arviointisessioiden purku & tehtäviä (Terho &
kumppanit), klo 16.00–17.00
Omien kirjojen esittelyt, runotehtäviä, palautteet. Asiantuntijaohjaajat: Terho Granlund ja
kumppanit.

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
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
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

