
Juhlavuosi Yhdessä

Historian tarkastelua 
katse tulevassa

Satavuotiaalla Suomella on näkö-
ala katsoa vuosisata taaksepäin 
sekä seisoa tukevasti tässä ajassa. 
Juhlavuoden tapahtumien ja ohjel-
mien kautta syvennetään ymmär-
rystä itsenäisyyden ajasta, tarkas-
tellaan nykypäivää sekä etsitään 
ja luodaan tulevaisuutta. Yhdessä 
tekemisen lisäksi juhlavuodella ha-
lutaan nostaa yhteisöllisyyttä, jolla 
on ollut merkittävä rooli suomalais-
ta yhteiskuntaa rakennettaessa. 
Juhlavuosi on avoin kaikille.

Kuntakin juhlii

Kempeleläisillä on kaksinkertainen 
syy juhlistaa kuluvaa vuotta. Juh-
lavuoden ohjelmassa kulkevat rin-
ta rinnan itsenäisen Suomen 100 
vuotta ja Kempeleen kunnan 150 
vuoden juhlinta. Kempeleen ky-
lä on syntynyt 1500-luvulla ja yli 
400-vuotinen ajanjakso on ollut 
mittava ja monisyinen nykypäivän 

voimakasta kasvuvaihetta eläväk-
si kunnaksi.  Juhlavuoden ohjelma 
on rakennettu siten, että se tarjoaa 
jokaiselle kempeleläiselle vauvas-
ta vaariin mahdollisuuden osal-
listua juhlavuoden tapahtumiin ja 
kokea yhdessä tekoja, elämyksiä 
sekä juhlahetkiä.

Ohjelmassa on 
jokaiselle jotakin

Juhlavuoden draamankaari raken-
tuu siten, että uuden vuoden aaton 
juhlavuoden avajaisten jälkeen al-
kutalvella virittäydytään juhlavuo-
den tunnelmaan. Keväällä ja kesäl-
lä iloitaan suomalaisen ja Kempe-
leen suven kauneudesta ja nauti-
taan kesästä, kempeleläisyydestä 
ja suomalaisuudesta. Tapahtumia 
järjestetään ulkona kesästä naut-
tien. Kevät alkaa Floralia/Kevät al-
kaa Kempeleestä - tapahtumalla 
5.-7. toukokuuta. Syksyllä siirry-
tään juhlavampaan ja arvokkaam-
paan tunnelmaan. Elokuussa lau-
antaina 26.8. alkaa ” Sata päivää 
sataan”. Siitä käynnistyy lähtölas-

kenta satavuotisjuhlaan ja Suomen 
itsenäisyyspäivään. Kempelees-
sä on 26.8. Hyvä kasvaa Kempe-
leessä -tapahtuma sekä Taiteiden 
yö. Juhlavuosi huipentuu Kempele 
Gaalaan 18.11. ja itsenäisyysjuh-
laan 6.12. Koko juhlavuoden oh-
jelma on nähtävissä netissä: www.
kempele.fi/suomi100  

Kempele-tuotteet 
myynnissä

Juhla näkyy myös Kempeleen 
kunnan juhlavuoden logossa ja 
kunnan omissa tuotteissa, joita 
ovat Kempele 150 v juhlamuki, t-
paita, Lakeuden lapset – cd levy, 

kassi ja pipo. Tulossa on myös 
toukokuussa ilmestyvä kirja ”100 
tarinaa Kempeleestä” yhteistyös-
sä Kempele Seuran kanssa.  Juh-
lavuoden tuotteita myydään kirjas-
tolla sekä tapahtumissa. 

Ohjelmaideat  
tervetulleita

Juhlavuoden ohjelma täydentyy 
koko ajan. Ohjelma on rakennet-
tu seurojen ja järjestöjen kanssa ja 
hyviä ideoita on saatu myös kun-
talaisilta. Mukaan pääsee vielä hy-
vin, tule rakentamaan ohjelmaa 
kanssamme. Suomen merkkivuo-
si ja Kempele 150 v juhla tehdään 

yhdessä. Anna sinäkin ideasi tai 
ajatuksesi juhlavuoden sisällöstä 
ja tule tekemään kansamme upe-
aa juhlavuotta -  Yhdessä!
Tervetuloa kaikille mukaan juhli-
maan sataviisikymmentä vuotias-
ta Kempelettä sekä satavuotiasta 
Suomea!  

Anne Toppari
kirjasto- ja kulttuurijohtaja
Suomi 100, 
Kempele 150 vuotta 
-työryhmän puheenjohtaja

Marja-Leena Meriläinen
peruspalvelujohtaja

Tänä vuonna Suomi täyttää 100 ja Kempele 150 
vuotta. Tulossa on merkittävä juhlavuosi, joka näkyy 
koko vuoden Kempeleessä ja Suomessa. Suomi 100 
juhlavuoden ylimpänä teemana on Yhdessä. Ajatuksena 
on, että kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät rakentavat 
ja osallistuvat juhlavuoteen yhdessä.  Muita juhlavuoden 
teemoja ovat Suomi sata vuotta sitten, Suomi tänään 
sekä Suomi tulevaisuudessa. 

Kempeleen juhlavuodessa on luvassa jokaiselle jotakin.

Muutoksia 
kunnantalon 
henkilöstön 
toimitiloihin
Valtaosa Kempeleen kunnantalon henkilökunnasta on tammi-
kuun 9. päivästä alkaen siirtynyt työskentelemään Vihikariin, 
osoitteeseen Vihikari 10, 3. kerros. Syynä muutokseen ovat kun-
nantalon sisäilmaongelmat.

Kunnantalolla osoitteessa Asemantie 1 sijaitsevat edelleen 
rakennusvalvonnan ja kaavoituksen toiminnot, kunnan tietohal-
linto sekä kunnantalon neuvonta. Käytössä kunnantalolla on ym-
päristöpalvelujen siipi, jossa neuvonta sijaitsee. Myös kokoustilat 
ovat edelleen pääosin käytettävissä.

Vihikari 10:stä tavoittaa jatkossa henkilöstöhallinnon, kun-
nanjohdon, palkanlaskennan, peruspalveluiden hallinnon, talous-
osaston, tekniset palvelut (lukuun ottamatta kaavoitusta ja raken-
nusvalvontaa), viestinnän ja markkinoinnin sekä yrityspalvelut.

Pahoittelemme muutoksesta asiakkaille mahdollisesti aiheu-
tuvaa vaivaa.

Kunnantalon ja Vihikarin postiosoite säilyy entisenä eli PL 12, 
90441 Kempele. Käyntiosoitteet ovat Asemantie 1 tai Vihikari 10, 
90440 Kempele.
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112-turvallisuustapahtuma
Kempeleen OSAO:lla 

perjantaina 10. helmikuuta klo 10 – 18.
Tarkempia tietoja tapahtumasta löydät 

Kempeleen kunnan verkkosivuilta 
www.kempele.fi

Tervetuloa!
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1. Esiopetukseen 
ilmoittautuminen

Lukuvuonna 2017 – 2018 esiopetusta järjes-
tetään vuonna 2011 syntyneille lapsille. Ilmoit-
tautuminen tulee tehdä 24.2.2017 mennessä. 
Esiopetus alkaa 10.8.2017.

Esiopetukseen ja täydentävään päivähoi-
toon ilmoittaudutaan ja haetaan sähköisesti 
Kempeleen kunnan nettisivujen kautta. Tietoa 
esiopetuksesta ja sähköinen hakemus löytyy 
nettisivun osiosta Varhaiskasvatus ja opetus 
-> Varhaiskasvatus -> Esiopetus. Sähköinen 
hakemus on Päivähoidon sähköiset palvelut 
osassa (näytön oikea reuna). Linkki on nimet-
ty ”Kirjaudu sähköiseen hakemukseen”. Kun-
nallisiin ja yksityisiin päiväkoteihin haetaan 
samalla tavalla.

Ilmoittautumisen voi toimittaa myös paperi-
lomakkeella, joka on saatavissa kunnan In-
ternet-sivulta kohdasta Lomakkeet. Lomake 
lähetetään osoitteella Kempeleen kunta, Var-
haiskasvatus, Esiopetus, PL 12, 90441 Kem-
pele. Lisätiedustelut esiopetusta järjestävien 
päiväkotien johtajat ja Ketolanperän koulun 
rehtori.

Kunnallinen esiopetus ja täydentävä päivähoi-
to järjestetään lapsen tulevan oppilaaksiotto-
alueen mukaisesti seuraavissa toimipisteissä:

Esiopetuspaikka, Puhelin, 
Tuleva koulupiiri 1. luokalla

Kirkonkylän esikoulupäiväkoti 
044 4972 234 Kirkonkylän yhtenäiskoulu

Kokkokankaan päiväkoti 
050 4636 360 Linnakangastalon koulu

Linnakangastalon päiväkoti 
050 4636 666 Linnakangastalon koulu

Puukoulun päiväkoti 
050 4636 369 Ylikylän yhtenäiskoulu

Honkasen päiväkoti 
050 4636340 Ylikylän yhtenäiskoulu

Santamäkitalon päiväkoti 
044 4972 244 Santamäkitalon koulu

Ketolanperän koulun esiopetus 
044 4972 275 Ketolanperän koulu

Yksityisissä päiväkodeissa järjestetään esi-
opetusta, mikäli riittävä ryhmä syntyy (5 lasta). 
Tietoa yksityisistä päiväkodeista Kempelees-
sä löytyy nettisivujen osiosta Varhaiskasvatus 
ja opetus -> Varhaiskasvatus -> Vaihtoehtoja 
kunnalliselle varhaiskasvatukselle -> Yksityi-

nen päiväkotihoito -> Kempeleen yksityiset 
päivä-kodit.

2. Esiopetukseen 
tutustuminen

Esiopetukseen tutustuminen järjestetään lap-
sille ja vanhemmille kaikissa kunnallisissa esi-
opetusta järjestävissä yksiköissä yhtäaikai-
sesti perjantaina 12.5.2017 klo 8.00 - 10.00.

3. Koulun ensimmäiselle  
luokalle 

ilmoittautuminen
 
Elokuussa 2017 perusopetuksen ensimmäi-
selle luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautu-
minen tapahtuu Internetissä Wilman kautta 
(koulun ja kodin välinen yhteydenpitojärjestel-
mä). Ilmoittautumista varten oppilaiden osoit-
teeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja saa 
ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten. Kir-
jeen mukana tulevat myös tarkemmat ohjeet 
ilmoittautumisesta. Wilma-tunnuksia käyte-
tään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko 
perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo 
kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan 
hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.
 
Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 30.1. ja 
päättyy 10.2.2017. 
 Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen il-
moittautumisen alkamista, on syytä ottaa yh-
teyttä lähikoulun kansliaan. 
 Ilmoittautumiseen ja Wilma-tunnusten teke-
miseen voi saada apua tiistaina 7.2.2017 käy-
mällä koulussa.
 
Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta antavat 
koulujen koulusihteerit:

Ketolanperän koulu 050 463 6483
Kirkonkylän yhtenäiskoulu 050 316 9598
Linnakangastalon koulu 050 316 9488
Santamäkitalon koulu 050 463 6483
Ylikylän yhtenäiskoulu 050 316 9555
 
Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevi-
en uusien oppilaiden ilmoittautuminen tapah-
tuu suoraan koulun kansliaan.

4. Kouluun 
tutustuminen

Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kou-
luun tutustuminen kaikilla kouluilla perjantaina 
12.5.2017 klo 8.00 - 10.00. Samanaikaises-
ti annetaan huoltajille koulua koskevaa infor-
maatiota.

Ilmoittautuminen Kempeleen kunnan 
esiopetukseen ja perusopetukseen
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Myytävänä polttopuita
Ympäristöpalvelut myy tarjousten perusteella 
polttopuuta.
Myytävät kasat sijaitsevat:  

Kokkokankaalla, Kokkokankaan päiväkodin 
- Haukkakaarto 17 välisellä puistoalueella (15 kasaa)

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 internet-sivuilta osoitteesta 
www.kempele.fi.

Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa
perjantaihin 3.2.2017  klo 12.00 mennessä, 
merkillä POLTTOPUUT
- kunnanvarikolle Ekohaka 5 
 (ma-to klo 7.00-15.30 ja pe klo 7.00-13.30) 
- 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

25.1.2017
Ympäristöpalvelut
 

ASUKASTUPA

Kempeleen 
Asukastupa
- kaikkien kuntalaisten 
olohuone

Kempeleen asukastupa toimii 
osoitteessa Honkasentie 11. 
Asukastupa ja kahvio avoinna 
ma-pe klo 10.00-15.00. Perjan-
taisin tuoretta pullaa. Tuvalla on 
myytävänä käsitöitä mm. sukkia, 
lapasia, kortteja, tyynyjä ja mui-
ta ajankohtaisia tuotteita kotiin, 
tuliaisiksi tai lahjaksi. Maksuväli-
neeksi käy vain käteinen.
Kaikkeen tuvalla järjestettävään 
toimintaan ovat kaikki 
tervetulleita.

Hypistelymuhvien teko kempele-
läisille tarvitseville ja sytomyssy-
jen valmistus OYS:aan jatkuvat. 
Materiaalit saa Tuvalta. Seuraa-
vat muhvitalkoot pe 27.1. klo 10. 
Tervetuloa mukaan tuottamaan 
hyvää mieltä!

Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 
10€, kannatusjäsenyys 50€. Jä-
senmaksun voi käydä maksamas-
sa Tuvalla.
Tuvan tapahtumia:

Tiistaisin klo 10.00-12.00 käsityö-
piiri kaikille käsitöistä tai askarte-
lusta kiinnostuneille.

Hypistelymuhvitalkoot 
pe 27.1. klo 10.

Diakoniatyön Aamukahvila 
ti 7.2. klo 10-12

Asukastuvan kirjoittajat 
kokoontuu ke 8.2.2017 klo 18.00 
ja 15.3.2017 klo 18. 

Tervetuloa!

 
Asukastuvalla tapahtuvasta toi-
minnasta ja ajankohtaisista ta-
pahtumista ilmoitamme viikottain 
Rantalakeuden seuratoiminta-
palstalla sekä netissä osoitteessa 
www.kempeleenasukastupa.net, 
tuvalla ja facebookissa. 
P. 044-2735545
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KAnSALAISOPISTO

SEURAAVILLA KEVÄÄN 
LYHYTKURSSEILLA 
ON VIELÄ TILAA

Ilmoittaudu kursseille osoittees-
sa www.kempele.fi/kansalais-
opisto tai soittamalla opiston toi-
mistoon puh. 050 4636 431

110419 Valotetaan seula B
TAITOLA, Asemantie 1
to 18.00-21.15
2.-23.3.2017
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 27,00 €
Tule opettelemaan kankaanpai-
noseulan valmistaminen ja valo-
tusprosessi. Seula voidaan tehdä 
esim. kiilakehyksiin, halutessasi 
voit käyttää ostoseulaa. Valotet-
tava kuva voi olla esimerkiksi piir-
ros, käsitelty valokuva, kasviaihe 
tms. Kurssilla saat vinkkejä kuva-
aiheen suunnitteluun. Ilmoita säh-
köpostiosoitteesi ilmoittautumi-
sen yhteydessä, saat listan tarvik-
keista viikko ennen kurssin alkua.

110427 Naisten puutyöt
Santamäkitalon koulu, tekninen 
luokka, Peltomiehentie 5
ti 17.30-20.45
14.3.-2.5.2017
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 49,00 €
nikkaroi kotiisi esim. naulakko, 
kenkäteline, hyllykkö tai jokin muu 
pienehkö puutyö. Voit keskittyä 
unelmakodin rakentamiseen nu-
keille tai puulelujen tekoon. Kurssi 
sopii myös pajunpunontaa harras-
taneille, jotka haluavat valmistaa 
töihin puuosia. Aikaisempaa puu-
työkokemusta ei tarvitse olla.

110428 Korukiven istutus
Santamäkitalon koulu, tekninen 
luokka, Peltomiehentie 5
pe 17.45-21.00
la 09.00-14.00
su 09.00-14.00
21.-23.4.2017
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 36,00 €
Tällä kurssilla pääset opettele-
maan lasi- tai luonnonkiven (ka-
pussi) liittämistä suunnittelemaasi 
koruun. Kivelle valmistetaan ho-
peasta korupohja, jonka voit juot-
taa sormukseen tai riipukseen. 
Voit tuoda mukanasi pyöreän tai 
soikean kapussi- muotoisen kiven 
(sileäpohjainen, päältä pyöreäksi 
hiottu). Ohjaajalla on myös myy-
tävänä kiviä ja hopeamateriaalia. 
Opettajan perustyövälineet ovat 
kurssilaisten käytettävissä.

110437 Tölkin nipsuista 
kukkaroita B
TAITOLA, Asemantie 1
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
18.-19.2.2017
Aili Heikkinen
Kurssimaksu 36,00 €
Kurssilla valmistamme pieniä töi-
tä juomatölkkien avausrenkaista 
eli nipsuista. nipsuja yhdistämäl-
lä virkkaamme niistä kukkaroita, 
avainrenkaita ym. Varaa mukaan 
tasakärkiset pihdit, sivuleikkurit ja 
langaksi esim. novita Kotiväki. Li-

säksi tarvitset nipsuja ja virkkuu-
koukun (nro 2,5) käsialasta riip-
puen. 

110442 Tyynynpäällinen 
kangassuikaleista
TAITOLA, Asemantie 1
pe 17.30-20.45
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
24.-26.3.2017
Paula Vainio
Kurssimaksu 41,00 €
Mitä kapeampia kangassuikalei-
ta, sen herkullisempi lopputulos... 
Kurssilla ommellaan helposti ka-
peista kangassuikaleista näyttä-
vä tyynynpäällinen, jonka koko 
on vapaasti valittavissa. Materi-
aaliksi sopivat kaikenlaiset silittä-
mistä kestävät kankaat; sametit, 
pellavat, joustokankaat, puuvillat, 
tekokuidut, farkku, kierrätysteks-
tiilit jne. Erilaisista materiaaleista 
muodostuu näyttävää tilkkupintaa 
myös johonkin muuhun projektiin.

110452 Rakukurssi B
Pirilän konekoulu, Piriläntie 145
pe 18.00-20.30
la 09.00-16.45
21.-22.4.2017
Tiina-Mari Pietilä
Kurssimaksu 27,00 €
Jatkokurssi keramiik-
ka A/B kurssilaisil-
le. Perjantaina 21.4 
lasitamme työt ja 
lauantaina 22.4 
tehdään töiden 
poltto.

110460 
Korukurssi 
lapsille ja nuorille
TAITOLA, 
Asemantie 1  
la 09.30-12.45
11.2.2017
Hanna-Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 12,00 € 
Tule tekemään persoonal-
lisia koruja itselle tai ystäväl-
le. Päivän aikana voit kokeilla yh-
tä tai useampaa tekniikkaa oman 
mielenkiintosi mukaan. Materiaa-
limaksu 5 € peritään kurssimak-
sun yhteydessä. Otathan mukaa-
si myös pientä välipalaa.

110461 Askartelupäivä lapselle 
ja aikuiselle: kevätaskartelu
TAITOLA, Asemantie 1
la 09.30-12.45
18.3.2017
Hanna-Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 20,00 €
Tule askartelemaan yhdessä lap-
sen kanssa keväisiä koristeita ko-
tiin ja viemisiksi. Kurssilla on esillä 
muutamia erilaisia malleja, joista 
voitte valita yhdessä mieleisenne. 
Materiaalimaksu 5 € / lapsi peri-
tään kurssimaksun yhteydessä. 
Otathan mukaasi myös pientä vä-
lipalaa. Kurssimaksu sisältää yh-
den aikuisen ja yhden lapsen. Il-
moitathan sekä lapsen että aikui-
sen tiedot.

110462 Käsityöviikonloppu 
lapselle ja aikuiselle
TAITOLA, Asemantie 1

la 09.30-12.45
su 09.30-12.45
1.-2.4.2017
Hanna-Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 40,00 €
Viikonlopun aikana tehdään pieniä 
töitä askarteluhuovasta. Kurssilla 
on esillä erilaisia malleja, jotka to-
teutetaan käsin tai koneella om-
pelemalla. Osallistuminen ei edel-
lytä aiempaa harrastaneisuutta. 
Materiaalimaksu 5 € / lapsi peri-
tään kurssimaksun yhteydessä. 
Otathan mukaasi myös pientä vä-
lipalaa. Kurssimaksu sisältää yh-
den aikuisen ja yhden lapsen.  Il-
moitathan sekä lapsen että aikui-
sen tiedot.

110469 Kuvioviilutuskurssi
KIRKOnKYLÄn YHTEnÄIS-
KOULU, D-TALO, PUUTYÖLK., 
Koulutie 4 A 6  
la 10.00-16.45
su 10.00-16.45
4.-5.2.2017  
Juha nuutti
Kurssimaksu 36,00 € 
Kurssilla valmistetaan veitsitek-
niikalla ohuista puuviiluista som-
mittelemalla ja leikkaamalla esi-

merkiksi; taulu, hiirimatto, 
nimikyltti tai tarjotti-

men pohja. Opi-
taan tunnista-

maan eri puu-
lajeja ja näke-
mään puus-
ta muutakin 
kuin pelkät 
syykuviot. 
Työt myös 
p i n t a k ä -
s i t e l l ään . 
Mater iaa-
limaksu 10 
€ sis. mallit, 

työvälineet, 
harjoitusma-

teriaalit ja pin-
takäsittelyaineet. 

Maksu peritään 
kurssilla. Opettajalta 

on mahdollisuus ostaa myös mui-
ta työvälineitä, lisämateriaaleja ja 
opetus DVD. Aikaisempaa puu-
työkokemusta ei tarvita, vain iloi-
nen mieli mukaan! Ilmoittaudut-
han pian!

Voit antaa 
ehdotuksia 
kansalaisopiston 
kurssitarjontaan 
lukuvuodelle 2017– 2018
internetissä osoitteessa 
www.kempele.fi/
kansalaisopisto tai 
jättämällä toiveesi 
kirjallisesti Zeppeliinin 
pääkirjastolla 
17.3.2017 mennessä.

Kiitos!

Omatoimikudonta
Kevään omatoimikudonnassa on vielä vapaita kudontakuukau-
sia! Varausasioissa voit olla yhteydessä Henna Luokkaseen, 
p.050 463 6499.

nUORISOPALVELUT



1 • 2017

KULTTUURI

NÄYTTELYT 

HELMI-NÄYTTELY
Limingan taidekoulun oppilaiden 
ja koulun tiloissa työskentelevien 
taiteilijoiden töitä on esillä helmi-
kuun ajan Kempeleen kunnantalon 
näyttelytilassa. Esillä on maalauk-
sia, grafiikkaa ja veistoksia.
AUKIOLOAIKA ma – pe klo 8.00 – 
16.00, TERVETULOA!
Limingan taidekoulussa voi opis-
kella mm. maalausta, kuvanveis-
toa, grafiikkaa, valokuvausta ja 
sarjakuvan tekoa.  Alaikäraja on 16 
vuotta ja yläikärajaa ei ole. Luku-
vuosi alkaa elokuussa, mutta op-
pilaita voidaan ottaa non stopina 
läpi vuoden. Limingan taidekoulu 
toimii ponnahduslautana monen-
laisiin ammatteihin, joissa kuvan 
tekemisen ja kerronnan taidot ovat 
tärkeitä. 

TULEVAT 
TAPAHTUMAT
 
MIKA POHJOSEN 
KONSERTTI
Lauantaina 18.2. klo 18 Piriläsali, 
liput 15/20, ennakkoliput myy 
Kempeleen kirjasto 

ISMO ALANGON 
KONSERTTI - YKSIN
Perjantaina 31.3. klo 19 
Piriläsali liput 20/25, ennakkoliput 
myy Kempeleen kirjasto 

COOPERIN FESTI
Musiikkifestivaali Cooperin Festi 
Kempeleen Pohjankievarissa 
4.2.2017 klo18 alkaen. Liput 
ovelta 15 euroa. Festivaali on 
K18. Cooperin Festi on osa 
Suomi 100v ja Kempele 150v 
juhlavuoden ohelmaa.
Mukana mm. Dave Lindholm.  
Lisatiedot www.festinpeace.com

VANHAT 
VALOKUVAT 
TALTEEN

Kempeleen kunta on kiinnostunut 
tallettamaan sähköisesti 
vanhaa Kempelettä esittäviä 
valokuvia. Kuvat voi toimittaa 

Joni Hautala: Nainen

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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KULTTUURI KIRJASTO

100 tarinaa
Kempeleestä
Kempeleen kulttuuritoimi kerää Suomen ja Kempeleen juhlavuoden kunni-
aksi 100 tarinaa Kempeleestä. Toivoisimme elämänmakuisia, hauskoja tai 
surullisia, kuntaamme ja sen ihmisiä kuvaavia kertomuksia. Tarinan ei tar-
vitse olla vanha, suuri tai merkittävä. Riittää, kun se mielestäsi piirtää kuvaa 
elämästä Kempeleessä. 

Etsimme tarinoita eri vuosikymmeniltä.  Kenties tarinasi on Kempeleen pil-
ketehtaalta. Tai sukulaisista, jotka muuttivat Ruotsiin tai Amerikkaan. Ehkä 
tarina kertoo pula-ajasta tai asumisesta turpasmökissä. Jäikö joku opet-
taja tai kauppias mieleesi?  Tai kenties tapahtuma sattuikin Zeppeliinissä, 
kaapelitehtaalla, kylän raitilla, päiväkodissa, leikkikentällä, töissä, harras-
tuksissa tai ihan vain kotona.

Tarkoituksenamme on kerätä pieni kirja Kempeleen asukkaiden kokemuk-
sista, tapahtumista, mieleen painuneista ihmisistä, tilaisuuksista ja paikois-
ta. 

Tarinat voivat olla omia tai vaikkapa perheelle sattuneita. Kertomuksia voi 
lähettää Kempele Seuran facebook-sivujen kautta tai sähköpostilla 100ta-
rinaakempeleesta@gmail.com. Voit myös soittaa Timo Stillille 050-4685405 
ja sovimme ajan, niin voimme kirjoittaa tarinasi muistiin. 

KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO sijaitsee 
liikekeskus Zeppelinin kolmannessa 
kerroksessa osoitteessa: 
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele 
Puh. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu: 
www.kempele.fi/vapaa-aika/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat salanumeron 
avulla www.outikirjastot.fi.
Pääkirjaston aukioloajat:
Ma–pe 11-20
La       10-15

TIETOTORI 
LÄHIKIRJASTO-KOULUKIRJASTO
Koulutie 4B,  90440 Kempele 
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Ma    11-16
Ti      Suljettu
Ke      11-16
To      Suljettu
Pe      11-15

Satutuokiot 
Satutuokiot pidetään kirjastolla tuttuun ta-
paan torstaisin klo 10.  Kesto noin 20 min. 
Satutuokiot sopivat parhaiten 3-6 vuotiaille. 
Satutuokioilla on käytössä satupassi. Kym-
menen leimaa keränneet palkitaan.  Terve-
tuloa!

Näyttelyt: 
Anni näyhän 
ö l jyvär i tö i -
tä elämistä 
ja luonnosta. 
Pääkirjastol-
la helmikuun 
ajan. näytte-
lyn avajaiset 
keskiviikko-
na 1.2. klo 18. Runolaulusikermä, Anni näy-
hä, Seija Sarkkinen & Tuula Väyrynen. Tar-
joilua. Tervetuloa!

Kirjallisuuspiirit
Tavallisten Miesten lukupiiri kokoontuu 

torstaina 26.1. ja 23.2. klo 18. Tammikuun 
piirissä keskustellaan Hannu Vuorion ro-
maanista Käpylä, helmikuussa tutustutaan 
Karo Hämäläisen teokseen Yksin.
Sari Holapan vetämä piiri kokoontuu tiis-
taina 21.2. klo 18. Aiheena on Emma Hoo-
perin Etta ja Otto ja Russel ja James.
Kirjallisuuspiireissä on kahvi- ja teetarjoilu. 
Kaikki kirjojen ystävät ovat lämpimästi ter-
vetulleita!
 
Eskareiden lukudiplomi
nyt on julkaistu eskareille oma lukudiplomi!
Eskarilainen voi suorittaa diplomin joko lu-
kemalla kirjat itse tai kuunnella ne esim. 
vanhempien lukemana. Lukudiplomiin luet-
tavat kirjat sekä tarkemmat suoritusohjeet 
löytyvät kirjastosta tai kirjaston nettisivuilta 
sekä esikouluista. Lukudiplomit jaetaan ke-
väällä todistusten jaon yhteydessä.

Kempeleen kirjaston Lukudiplomi 
Kaikilla Kempeleen alakoululaisilla on mah-
dollisuus suorittaa kirjaston ja koulun yh-
teinen Lukudiplomi. Lukemisella on tärkeä 
merkitys kielen, sanavaraston ja ymmär-
tämisen kehityksessä. Lukeminen edistää 
myös keskittymistä, mielikuvitusta, puhu-
tun, 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 kirjastoai-
neistoa kotiin kuljetettuna?  Palvelu on tar-
koitettu kempeleläisille, jotka eivät korkean 
iän, sairauden  tai toimintakyvyn heikenty-
misen vuoksi pysty itse asioimaan kirjas-
tossa.  Kotipalvelu on maksutonta ja kirjas-
toaineisto toimitetaan kotipalveluasiakkaille 
kerran kuukaudessa. Samalla palautetaan 
edellisen kuukauden aineisto. Ennen palve-
lun aloittamista asiakas haastatellaan,  jon-
ka perusteella kirjasto valitsee asiakkaalle 
lukemista, musiikkia, äänikirjoja ja muuta 
asiakkaan toivomaa aineistoa. Aineistokas-
sit asiakkaille toimittaa  Lions Club Kempele 
Sampola.
Kotipalvelusta kiinnostuneet voivat tiedus-
tella lisää suoraan kirjastosta, puhelimitse 
numerosta 050 - 316 9409 tai sähköpostilla 
kirjasto@kempele.fi.

Ilmoitathan muuttuneet 
yhteystietosi kirjastoon!
TERVETULOA KIRJASTOON!

Teatteri KOLME KORPPIA esittä hauskan, 
värikkään, mukaansatempaavan ja 
interaktiivisen esityksen

KAKSI PELLEÄ
Kempeleen kirjastossa 
lauantaina 18.2. klo 11
Esityksessä kaksi pelleä kohtaavat. 
Kaikenlaisen hauskanpidon lomassa 
he huomaavat että ystävyys on 
tärkeää, kiusaaminen on tyhmää 
ja että liikenteessä kannattaa olla 
varovainen.

Esitys kestää 40 minuuttia.
Vapaa pääsy! 
Tervetuloa!
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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.

POIKKEAVAT AUKIOLOAJAT
Perjantaina 3.3. avoinna klo 9.00 
– 18.00 (lasten vesidisco 
klo 18.00 – 21.00)

• Lasten vesidisco perjantaina 
3.3. klo 18.00 – 21.00

• Uimataitoisille v. 2007 syn-
tyneille ja sitä vanhemmille 
lapsille
• Vältä jonotus ja hanki lippusi 
ennakkoon, ennakkomyynti ma 
20.2. alkaen
• Liput 4 euroa, tervetuloa!

• Kempeleen kunta tukee 
omaishoitajien liikuntaa ja vir-
kistystä myöntämällä vuosikortin 
Zimmariin 16.1.2017 alkaen.

• Hinta 50 euroa/vuosi.
• Kortti on henkilökohtainen 
etuus ja voimassa vuoden os-
topäivästä.
• Tarkoitettu omaehtoiseen 
liikkumiseen Zimmarin aukiolo-
aikoina (Kortti ei käy erityis-
ryhmien vesivoimisteluihin. 

Omaishoitaja voi lunastaa vuo-
sikortin Zimmariin osoittamalla 
omaishoitosopimuksen palvelu-
pisteessä).

• Keskiviikkoillan yleisen 
vesivoimistelun ajankohta ja 
paikka on vaihtunut.

• Vesivoimistelu on siirtynyt 
monitoimialtaalle klo 18.00 – 
18.30. 
• Muutos mahdollistaa lisää al-
lasaikaa kuntouimareille ja vesi-
juoksijoille keskiviikkoiltaisin
klo 18.00 – 19.30
• Kuntouintiin 3 rataa
• Vesijuoksuun 2 rataa

• Turvallisuusasiaa
• Vanhempia pyydämme huo-
mioimaan, että lapsi alle 8-vuo-
tias tai uimataito alle 25 m, 
pääsee uimaan vain yli 15-vuo-
tiaan ohjauksessa. Muistatte-
han käydä läpi uimahallin sään-
nöt lastenne kanssa.
• Suosittelemme, että yhden 
vanhemman vastuulla uimalas-
sa olisi korkeintaan kolme alle 
kouluikäistä lasta. Uinninvalvo-
jilla on yleinen valvontavastuu 
kaikista asiakkaista.
• Muistattehan, ettei uima-
taidottomia lapsia saa jättää 
uimahalliin itsekseen. Van-
hemman tulee olla kädenmi-
tan päässä uimataidottomasta 
lapsesta koko uimahallikäynnin 
ajan. Vanhemmat, huoltajat ja 
muut vastaavat henkilöt ovat 
vastuussa lasten ja erityisryh-
mien valvonnasta uimahallissa. 

Uimataidottomien henkilöiden 
kanssa tulee olla vain matalissa 
altaissa, eivätkä lasten kelluk-
keet, uintivälineet tai kelluttavat 
uima-asut korvaa uimataitoa. 
(Tukes, Uimahallien ja kylpylöi-
den turvallisuuden edistäminen 
1/2015).

• Vauvauintiryhmät ovat tällä 
hetkellä täynnä. Seuraavat uu-
det vauvauintiryhmät aloittavat 
elokuussa. Vauvauintiin liittyvis-
sä asioissa voitte ottaa yhteyt-
tä vauvauinninohjaajiin. sähkö-
postitse zimmari.vauvat@gmail.
com. Ilmoitukset poissaoloista 
Zimmariin, p. 050 316 9406. Kak-
si peräkkäistä ilmoittamatonta 
poissaoloa => paikka annetaan 
varasijalla olevalle.

• Kempeleen kunta tarjoaa 9. 
luokkalaisilleen (Ylikylän ja Kir-
konkylän yhtenäiskoulu) mahdol-
lisuuden uinnin harrastamiseen 
Zimmarissa ja kuntosaliharjoit-
teluun Kempelehallilla maksutta. 
Vapaa pääsy Zimmarin aukioloai-
koina ja Kempelehalliin arkisin klo 
10 – 16.

• Smartumin liikunta- ja kulttuu-
risetelit, Smartum verkkopalvelu 
sekä Smartum-saldo maksukort-
ti, Tyky-kuntosetelit, Virikesetelit, 
Eazybreak, Tyky-online ja E-pas-
si käyvät meillä työpaikkaliikun-
nan maksuvälineenä. Työnantajan 
tarjoamat etuudet ovat tarkoitettu 
työntekijän henkilökohtaiseen 
käyttöön ja niillä voi ostaa myös 
sarjakortteja.

• Seniorikortti on tarkoitettu kem-
peleläisille, liminkalaisille, tyrnä-
väläisille, lumijokisille ja hailuoto-
laisille 65 vuotta täyttäneille seni-
oreille omaehtoiseen liikuntaan.

• Seniorikortti maksaa 50 €, 
käyttöaikaa vuosi kortin osto-
päivästä.
• Seniorikortti ei käy erityisryh-
mien vesivoimisteluihin (ter-
veyskeskus ja reumayhdistys).
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy 
arkisin ennen klo 16, viikonlop-

puisin ei rajoitusta.
• Kempeleläisillä senioreil-
la mahdollisuus käydä myös 
Kempelehallin kuntosalilla ar-
kisin klo 8.00 - 16.00 koulujen 
lukuvuoden aikana, varattujen 
vuorojen ulkopuolella. Kem-
pelehallin 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 omaeh-
toiseen liikuntaan.

• Käyttöaika työttömillä puoli 
vuotta (25,00 €) ja eläkeläisillä 
vuosi (50,00 €) ostopäivästä.
• Liikuntapassi ei käy erityis-
ryhmien vesivoimisteluihin (ter-
veyskeskus ja reumayhdistys).
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy 
arkisin ennen klo 16, viikonlop-
puisin ei rajoitusta.
• Liikuntapassilla mahdolli-
suus käydä myös Kempele-
hallin kuntosalilla arkisin klo 
8.00 - 16.00 koulujen lukuvuo-
den aikana, varattujen vuoro-
jen ulkopuolella. Kempelehallin 
vastaanotosta on hankittava 
magneettikulkukortti (hinta 6 e). 
Magneettikortti on henkilökoh-
tainen ja leimattava joka kerta 
kun käy kuntosalilla. 

• Ajankohtaista tietoa Zimmarin 
tapahtumista ja poikkeavista au-
kiolo- tai allasajoista löytyy
Zimmarin nettisivuilta www.kem-
pele.fi/zimmari

YLEISET VESIVOIMISTELUT 
(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 ensi-
sijaisesti erityisryhmille. 
Koululaisten lomaviikoilla ei ole 
varattuja vuoroja.
Maanantai  
14.15 - 14.45 Kempeleen 
veteraanit
15.0 - 15.30 TK Liminka 
(9.1. - 29.5.)
Tiistai  
09.45 - 10.30 Erityisryhmän 
vesivoimistelu, kansalaisopisto 
(10.1. – 18.4.)
11.00 - 11.30 Maa- ja 
kotiseutunaiset (7.2. / 14.3. / 4.4. 
/ 9.5. / 6.6.)
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 
(22.2. – 3.5.) 
15.30 - 16.00 TK Tyrnävä (11.1. 
- 26.4.)
18.00 - 18.30  Yleinen 
vesivoimistelu
 Torstai  
10.00 - 10.30 TK Rantsila 
(12.1. - 11.5.)
11.00 - 11.30 TK Lumijoki 
(12.1. - 14.4.)
14.00 - 14.30 Vesivoimistelu 
senioreille 
18.30 - 19.00 Yleinen 
vesivoimistelu 
Perjantai  
12.00 – 12.30 Siikajoen 
vesitallaajat (13.1. – 28.4.) 
17.00 - 17.30 Vesitreeni 
18.30 - 19.00 Rantalakeuden 
reuma ja tules

nUORISOPALVELUT

Nuorisopalveluiden 
yhteystiedot: 

nuorisotyön palveluyksikön 
vastuuhenkilö Sanna Tauriainen, 
p. 050-3078 981
Käyntiosoite: Hovintie 7 B 8 
nuoriso-ohjaaja Matias ”Matti” 
Jurmu, p. 044-4972 288 
(Kirkonkylän kouluyhteistyö)
nuoriso-ohjaaja Pirjo Ranta, 
p. 050-3078 678 (Ylikylän 
kouluyhteistyö)
Vapaa-ajanohjaaja Petri 
Huurinainen, p. 044-4972 286 
(Ketolanperän, Linnakankaan ja 
Santamäen kouluyhteistyö)

Etsivä nuorisotyö
Käyntiosoite: Hovintie 7 B 8 
Etsivä nuorisotyöntekijä Laura 
Sinkkonen, p. 050-3163 740 
Vt. Etsivä nuorisotyöntekijä Henna 
Korkea-aho, p. 050-3163 741
Zuumi-paja
Käyntiosoite: Hovintie 8 D 14

Työvalmentaja Mira naukkarinen, 
p. 050 3163 768
Sähköpostiosoitteet muotoa: 
etunimi.sukunimi@kempele.fi
Ajankohtaista tietoa 
toiminnastamme osoitteesta 
www.kempele.fi/vapaa-
ajanpalvelut/nuorisopalvelut 

Kempeleen nuorisotoimi 
sosiaalisessa mediassa:
Facebookissa: 
  Kempeleen nuorisopalvelut
  nuoriso-ohjaaja Matias 
  Matti Jurmu 
  nuoriso-ohjaaja Pirjo Ranta
  Petri Huurinainen
  Etsivä Laura Kempele
  Etsivä Henna Kempele
  Zuumipajaohjaaja Mira
Instagramissa:
Kempeleen_nuorisopalvelut

Tervetuloa seuraamaan meitä!

TIETOTORIN LASTEN- JA 
NUORTENTILAN TOIMINTA 
2017
Talon ohjelma löytyy netistä 
www.kempele.fi/vapaa-aika/
nuorisopalvelut
Mahdollisista aukiolomuutoksista 
kerrotaan mm. ovi-ilmoituksilla, 
Kempeleen kunnan nettisivulla, 
Instagramissa ja Facebookissa.

Tietotorin lasten- ja 
nuortentila  (Tietotori)
Kirkonkylän koulukeskus, 
Koulutie 4, 90440 Kempele
Vastuuhenkilö Matias ”Matti” 
Jurmu p. 044-4972 288

Lastenvuorot (3.-6.-luokkalaisille)
ma klo 13.00–15.30
ti klo 13.00–15.30
ke klo 13.00–15.30
to klo 13.00–15.30

Nuortenillat
ma klo 17.00-20.00
ti klo 17.00-20.00
ke klo 17.00-20.00

Yökahvilat
perjantaisin klo 18.00-23.00
27.1., 10.2., 25.2, 24.3., 7.4., 
21.4., 5.5. ja 19.5. 

Tulevia tapahtumia:

 

SnowZtrom
SnowZtorm lauantaina 
4.2.2017. SnowZtorm on 
lumitapahtuma, jossa erilaiset 
lumella harrastamisen elementit 
kohtaavat Köykkyrin rinnealueella.
Päivän aikataulu:

DJ Virtual Heart soittaa musiikkia 
koko tapahtuman ajan.
Lasten hiihdot klo 10.00-14.00
Lumifutis klo 10.00-17.00
Pulkka- ja rattikelkkakilpailu klo 
11.00-12.00 (0-8v) ja klo 13.00-
15.00 (yli 8v)
näytöshypyt klo 11.00-12.00, 
13.30-14.30 ja klo 16.30-17.00
Lumiveisto klo 10-15
Lisätietoja vapaa-ajanohjaaja 
Petri Huurinaiselta
Lumiveistoa – vapaata taidetta
Tapahtuman yhteydessä 
järjestetään lumiveistoa. 
Ilmoittaudu tekijäksi, kolme 
vapaata paikka tarjolla, puh: 050-
4636457.

Kakarat kertoo
- Somen vaarat
Vanhempainilta 
to 9.2. klo 18-
19. 
Tietotorin 
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nUORISOPALVELUT
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nuori voi valita vain yhden vaihtoehdon. Jos hakee 
kesätyösetelin, ei voi ottaa vastaan kunnan kesä-
työpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa. Tiedot ja linkit ha-
kemuksiin löytyvät kunnan nettisivuilta www.kem-
pele.fi/kesatyo. 

Kesätyöseteli
Kempeleen kunta myöntää kesätyösetelin jokaiselle 
v. 2000 syntyneelle (17 -vuotta vuonna 2017 täyttä-
välle) kempeleläiselle nuorelle. Erillistä hakemusta ei 
tarvita. Kesätyöseteli on henkilökohtainen. Jos nuori 
hakee kesätyösetelin, hän ei voi ottaa vastaan kun-
nan kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa.
Kesätyösetelillä nuori voi hakea kesätöitä yrityksis-
tä, yhdistyksistä, järjestöistä tai säätiöistä. Kesätyö-
setelillä Kempeleen kunta maksaa enintään 280 eu-
roa työnantajalle, joka on palkannut kesätyösetelin 
saaneen kempeleläisen nuoren 1.5. – 31.8.2017 vä-
lisenä aikana vähintään 60 tunniksi, joko 30 h/viikko 
tai 60 tunniksi kauden aikana. Työantajan ei tarvit-
se olla kempeleläinen ja työpaikka voi olla muualla-
kin kuin Kempeleessä. Työnantajalla on oltava voi-
massa oleva y-tunnus. Kesätyösetelillä ei voi hakea 
kunnan/kaupungin tai valtion yksiköihin kesätyöhön, 
eikä työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe tai 
yksityinen henkilö. 

Kesätyöseteleitä jaetaan 
v. 2000 syntyneille nuorille
• OSAO Pirilän auditorio (os. Piriläntie 145) ma 
6.2.2017 klo 17.00-18.00. Tilaisuuteen sisältyy lyhyt 
koulutus työnhakuun ja työelämään liittyen. Saavu 
paikalle klo 17.00 mennessä.
• OSAO Pirilän auditorio ti 21.2.2017 klo 17.00-
18.00. Tilaisuuteen sisältyy lyhyt koulutus työnha-
kuun ja työelämään liittyen. Saavu paikalle klo 17.00 
mennessä.
• OSAO Pirilän auditorio to 16.3.2017 klo 17.00-
18.00. Tilaisuuteen sisältyy lyhyt koulutus työnha-
kuun ja työelämään liittyen. Saavu paikalle klo 17.00 
mennessä. 

nuoren on haettava kesätyöseteli henkilökohtaisesti 
ja noudettaessa todistettava henkilöllisyytensä. Jos 
nuori ei pääse hakemaan seteliä yllä mainittuina ai-
koina, hän voi sopia setelin hakemisesta soittamalla 
työnsuunnittelijalle (p. 050 4636 398). V. 2000 synty-
neiden on haettava kesätyösetelit 12.4.2017 men-
nessä.  
Mikäli kesätyöseteleitä jää hakematta, jaetaan loput 
setelit myös vuosina 1999 ja 2001 syntyneille eli 16-
18 -vuotiaille kempeleläisille. Kesätyöseteleitä jae-
taan tällöin Kunnantalon aulassa torstaina 20.4.2017 
klo 18 eteenpäin niin kauan kuin niitä riittää.  Ke-
sätyöseteli on haettava henkilökohtaisesti ja nuoren 
on kesätyöseteliä noudettaessa todistettava henki-
löllisyytensä. Mikäli seteleitä vielä tämän jälkeen jää, 
niitä voi kysyä työnsuunnittelijalta. 
Ilmoitamme nettisivuilla www.kempele.fi/kesatyo 
seteleiden jaon tilanteesta sekä mahdollisista meille 
ilmoitetuista kesäsetelityöpaikoista. Lisätietoja ke-
sätyösetelistä antaa vs. työnsuunnittelija Saara Posti, 
p. 050 463 6398, saara.posti@kempele.fi.

Kesätyöt 
Kempeleen kunta työllistää kymmenen nuorta kun-
nan omaan palvelutuotantoon 4 viikoksi. Jaksot si-
joittuvat touko-elokuuhun. Työaika on 6 tuntia/päivä. 
Palkkaus on työehtosopimuksen mukainen kesä-
työntekijän palkka.

Kunnan omaan palvelutuotantoon palkattavien nuor-
ten tulee olla kempeleläisiä v. 1998 -  2000 syntynei-

tä (v. 2017 17-19 v. täyttäviä). Kesätyöpaikkoja on 
haettava keskiviikkoon 15.3.2017 klo 15.00 men-
nessä kesätyöpaikkahakemuksella. Hakemuksen 
löydät sähköisenä osoitteessa www.kempele.fi/tyo-
paikat jonne kesätyöpaikat tulevat hakuun 24.1.2017. 
Voit myös tulostaa hakemuksen samasta osoitteesta 
www.kempele.fi/kesatyo tai voit hakea paperisen ha-
kemuksen arkisin klo 9-15 kunnantalon neuvonnasta 
os. Asemantie 1. Paperiset hakemukset palautetaan 
kunnantalon neuvontaan os. Asemantie 1, tai postit-
se osoitteeseen Kempeleen kunta, työnsuunnittelija, 
PL 12, 90441 Kempele. Hakemuksen on oltava pe-
rillä viimeistään 15.3.2017 klo 15. 
Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin tarjottavia 
paikkoja on, valinta suoritetaan arpomalla. Arpomi-
nen tapahtuu niiden kesken, jotka täyttävät asetut 
ehdot ja ovat jättäneet hakemuksen määräaikaan 
mennessä. Arvonnassa etusija on nuorilla, jotka ei-
vät ole olleet Kempeleen kunnan kesätyöpaikassa 
vuosina 2015 tai 2016. 
Jos nuori on hakenut kesätyösetelin, hän ei voi ottaa 
vastaan kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa. Kesä-
työpaikkojen valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille 
kirjeitse mahdollisimman nopeasti hakuajan jälkeen, 
jotta ei valituksi tulleet 17-vuotiaat ehtivät hakea ke-
sätyösetelin ennen 12.4.2017
Lisätietoja antaa vs. työnsuunnittelija Saara Posti, p. 
050 463 6398, saara.posti@kempele.fi.

Kesäyrittäjyys 
Kempeleen kunta ja 4 H-yhdistys yhteistyössä järjes-
tävät kesätyön vaihtoehdoksi 20:lle kempeleläiselle 
15-19 –vuotiaalle (syntynyt v. 1998-2002) nuorelle 
mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä  kesäyrittäjyys-
rahan (280 €) tuella. 

Kesäyrittäjät osallistuvat 4 H –yhdistyksen järjes-
tämälle yrittäjäkurssille. Kurssilla mm. tehdään lii-
ketoimintasuunnitelma ja käydään läpi yrittäjyyteen 
liittyviä asioita. Kurssin käyneelle, liiketoimintasuun-
nitelman ja 4H-yrityksen perustamisilmoituksen 
tehneelle nuorelle Kempeleen kunta maksaa alku-
rahoitukseksi 140 € ja kesän loputtua 140 €, kun toi-
mintakertomus / raportti kesäyrityksestä (myynti vä-
hintään 50 €) toimitetaan työnsuunnittelijalle. HUOM! 
Kesäyrittäjärahaa ei makseta, mikäli nuori on saanut 
kesäyrittäjärahaa v. 2015 tai 2016 tai tänä vuonna 
hakenut kesätyösetelin tai ottanut vastaan kunnan 
kesätyöpaikan.
Kesäyrittäjäksi haetaan sähköisesti sivun www.kem-
pele.fi/kesatyo kautta. Haku alkaa ke 15.2.2017 klo 
16.00 ja päättyy pe 3.3.2017 klo 16.00. Mukaan ote-
taan 20 ensimmäistä ilmoittautujaa. Huom! Ilmoit-
tautuminen on sitova! Mikäli peruutat kesäyrittäjyys-
paikkasi, muista ilmoittaa asiasta työnsuunnittelijalle. 
Ilmoitamme kaikille hakijoille valinnasta kirjeellä heti 
hakuajan loppumisen jälkeen. Kaksipäiväinen kou-
lutus on suunniteltu pidettäväksi torstaina 23.3.2017 
ja lauantaina 25.3.2017. 
Oma 4H-yritys antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla 
yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino 
tienata rahaa, mutta elinkeinosta ei ole kysymys. Yri-
tys on harrastustoimintaa, ja etenet siinä aina omaan 
tahtiisi. Oma 4H-yritys on hyvä tapa selvittää, sopiiko 
yrittäminen sinulle.

Tutustu 4 H-yrittäjyyteen ja koulutukseen osoittees-
sa http://www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/. Lisä-
tietoja myös Kempeleen 4 H –yhdistys p. 040 513 
0137, kempele@4h.fi. 
Lisätietoja kunnan maksamasta kesäyrittäjyysrahas-
ta vs. työnsuunnittelija Saara Posti, p. 050 4636 398, 
saara.posti@kempele.fi.

Nuorten kesätyöllistäminen 
2017 Kempeleessä

lasten- ja nuortentila, Koulutie 4.
Aiheet:
Some tutuksi (Facebook, 
Snapchat, WhatsApp)
Luotettavat lähteet
nuorten omia kokemuksia
Tilaisuuden järjestää Kempeleen 
kunnan nuorisopalvelut ja Some-
nuoret. 
- Kahvitarjoilu 
- Ilmoittautuminen 23.1.-2.2. 
http://www.kempele.fi/vapaa-
aika/nuorisopalvelut/tapahtumat.
html
Lisätietoja
nuoriso-ohjaaja Matias "Matti" 
Jurmu p. 044 497 2288

Varhaisnuorten kevätleiri
1.-7.-luokkalaisille
Hiihtolomaviikolla 6.-8.3.2017  
leirikeskus Luurinmutkassa 
Utajärvellä
Leirin hinta 51€
Ilmoittautuminen 23.1.-19.2.2017 
kunnan kotisivuilla 
http://www.kempele.fi/
vapaa-aika/nuorisopalvelut/
ajankohtaista.html
Leirin järjestää Kempeleen kunta 
ja Kempeleen seurakunta.
Lisätietoja:
nuoriso-ohjaaja Matias "Matti" 
Jurmu, p. 044 497 2288 (kunta)
nuorisotyönohjaaja Merja 
Veikkolainen, p. 040 7790 372 
(srk)

Nuori kulttuuri –tapahtuman 
teemana vuonna 2017 on 
tanssi. 
Valtakunnallinen MOVES 
–tapahtuma järjestetään 
Rovaniemellä 26. – 28.5.2017. 
Valtakunnallisen tapahtuman 
osallistujat valitaan kevään 
aikana eri puolella Suomea 
järjestettävistä tanssin 
aluetapahtumista.

Oulun aluetapahtuma järjestetään 
lauantaina 25.2.2017. Paikka 
ilmoitetaan myöhemmin. 
Ilmoittautuminen kunnan 
nettisivuilta, nuorisopalvelujen 
alta 23.1.-10.2.2017
MOVES on tarkoitettu kaikille 10-
20 -vuotiaille tanssia harrastaville 
nuorille. 10-15 -vuotiaat ja 
16-20 -vuotiaat esiintyvät 
omissa sarjoissaan. Tapahtumiin 
voivat osallistua vähintään 
kolmen nuoren tanssijan ryhmät 
enintään 6 minuutin pituisella 
esityksellä. Tanssilajit ovat 
nykytanssi, katutanssi, show- ja 
jazztanssi, kansantanssi ja muut 
etniset tanssilajit sekä baletti, 
missä muista lajeista poiketen 
hyväksytään soolo- ja pas de 
deux -esitykset. Tapahtumiin 
eivät voi osallistua tanssin 
ammatillisessa koulutuksessa (2. 
aste ja korkeakoulu) opiskelevat.
Aluetapahtumiin ei ole 
osallistumismaksua ja 
niihin voivat kaikki ryhmät 
osallistua ilman esikarsintaa 
ilmoittautumalla. Aluetapahtumien 
asiantuntijaraadit valitsevat 
edustajat valtakunnalliseen 
tapahtumaan. 
Lisätietoa tapahtumasta: http://
nuorikulttuuri.fi/moves/ 
Pirjo Ranta p. 050 3078 678

Zuumi-paja
Zuumi-pajalle on jatkuva haku.  
Mikäli olet alle 29-vuotias, 
vailla työ- tai opiskelupaikkaa, 
tee hakemus pajalle netissä 
osoitteessa: http://www.kempele.
fi/vapaa-aika/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
Mira naukkarinen
mira.naukkarinen@kempele.fi
p. 050 3163 768
FB: Zuumipajaohjaaja Mira

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Hei 15-28 -vuotias nuori! Oletko 
jäänyt ilman opiskelupaikkaa? 
Mietityttääkö työnhakuun liittyvät 
asiat? Pohditko muuten vain, 
mitä tekisit tulevaisuudellasi 
tai tarvitsisitko apua asioidesi 
hoitamisessa? Jutellaan 
ja mietitään sinulle sopivia 
vaihtoehtoja.
Ota rohkeasti yhteyttä etsiviin 
nuorisotyöntekijöihin!
Laura Sinkkonen 
laura.sinkkonen@kempele.fi 
p. 050-3163 740
FB: Etsivä Laura Kempele 
Henna Korkea-aho
p. 050-3163 740
henna.korkea-aho@kempele.fi 
FB: Etsivä Henna Kempele
Lue lisää: www.kempele.fi -> 
Vapaa-aika -> nuorisopalvelut -> 
Etsivä nuorisotyö 

K18-teemaillat 
Torstaina 26.1. ja 23.2. klo 17-20
Tammikuun illassa teemana 
työnhaku (esim. CV:n ja 

työhakemuksen teko, 
työhaastattelu). Helmikuun 
illassa teemana oma talous ja 
sen hallinta. Teemojen käsittelyn 
lisäksi myös kahvittelua ja pikku 
purtavaa sekä mukavaa yhdessä 
oloa. Kaikki täysi-ikäiset nuoret 
aikuiset ovat tervetulleita! 

PÄIVÄBOOGIE - ryhmätoimintaa 
nuorille naisille
Keskiviikkoisin klo 12-14 
osoitteessa Hovintie 8 D 14
Ryhmä on tarkoitettu 
18-28-vuotiaille nuorille 
naisille. Suunnittelemme 
ohjelman yhdessä, mutta 
ryhmän sisältöinä on ollut 
esimerkiksi kädentaitoja, 
kokkailua ja leipomista, 
retkeilyä sekä vierailuja 
ryhmäläisiä kiinnostavissa 
paikoissa. Aloitamme jokaisen 
kerran kahvittelulla ja pienellä 
purtavalla. Kysy lisätietoja 
etsiviltä nuorisotyöntekijöiltä, 
sovi halutessasi tutustumisaika 
tai tule vain mukaan! 
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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
Vihiluodontie 585
Puh: 050 316 9598

Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
yläkoulu 
Vihiluodontie 578 
Puh. 050 316 9430, 
Fax: 08 554 8671

Santamäkitalon koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483

Ylikylän yhtenäiskoulu 
Nerolantie 4 
Puh: 050 316 9555, 
Fax: 08 554 8602 

Linnakangastalon koulu 
Linnakaarto 20 
Puh: 050 316 9488, 
Fax: 08 554 8404 

Lukio 
Vihiluodontie 580
Puh: 050 316 9593, Fax: 08 520 
8088

Tietotorin lasten- 
ja nuortentalo
Vihiluodontie 586, 
Puh: 044 497 2287

Honkasen lasten- 
ja nuortentalo 
Honkasentie 11, 
Puh: 044 497 2286

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

Kempeleen 4H-yhdistys
Kerhotoiminta: 
Kerhokalenterin, sekä 
ilmoittautumisohjeet löydät 
nettisivuiltamme kempele.4h.fi. 

4H työpalvelu: 
Voit tilata yhdistykseltä kotiisi mm. 
siivous-, ja pihatyöpalveluja. Palvelu on 
kotitalousvähennyskelpoinen.  

Ongelmajätekeräys: 
Kempeleen kotitalouksien 
ongelmajätteiden sekä SER jätteen 
maksuton vastaanotto keskiviikkoisin klo 
16-19 osoitteessa Zatelliitintie 17c1. 

Tulevia tapahtumia: 
Koirien match show Korpelan 
maneesissa torstaina 30.3. 

Kesäyrittäjyys: 
Kempeleen kunta ja 4 H-yhdistys 
yhteistyössä järjestävät kesätyön 
vaihtoehdoksi 20:lle kempeleläiselle 15-
19 –vuotiaalle nuorelle mahdollisuuden 
kokeilla yrittäjyyttä kesäyrittäjyysrahan 
(280€) tuella. Kesäyrittäjät osallistuvat 
4 H –yhdistyksen järjestämälle 
yrittäjäkurssille. Kurssin käyneelle, 
liiketoimintasuunnitelman ja 4H-yrityksen 
perustamisilmoituksen tehneelle 

nuorelle Kempeleen kunta maksaa 
alkurahoitukseksi 140 € ja kesän loputtua 
140 €, kun toimintakertomus / raportti 
kesäyrityksestä (myynti vähintään 
50 €) toimitetaan työnsuunnittelijalle. 
Kesäyrittäjäksi haetaan sähköisesti 
sivun www.kempele.fi/kesatyo kautta. 
Haku alkaa ke 15.2.2017 klo 16.00 ja 
päättyy pe 3.3.2017 klo 16.00. Mukaan 
otetaan 20 ensimmäistä ilmoittautujaa. 
Ilmoitamme kaikille hakijoille valinnasta 
kirjeellä heti hakuajan loppumisen 
jälkeen. Kaksipäiväinen koulutus on 
suunniteltu pidettäväksi torstaina 23.3. ja 
lauantaina 25.3.2017.


