
Elinvoimainen Kempele - paalupaikka 
menestyvälle yritystoiminnalle

Zatelliitin uudet 
yritystontit haussa
Parhaillaan ovat haussa alueen 
pohjoisosaan sijoittuvat uudet yri-
tystontit. Tontit sijoittuvat välittö-
mästi uusien moottoritieramppien 
läheisyyteen, joten niiden saavu-
tettavuus ja näkyvyys ovat erin-
omaiset. Tontteja on yhteensä 22 
kappaletta, ja niiden koot vaihtele-
vat välillä 4300 – 15400 m². Kun-
nan tavoitteena on, että seuraavan 
10 vuoden aikana alueelle sijoittuu 
noin 40 uutta yritystä, jotka työl-
listävät yhteensä yli 200 henkilöä 
lähinnä suunnittelun, tuotannon ja 
erilaisten palvelujen aloilla.
Ramppien rakentaminen alkaa ke-
väällä 2017 ja ne ovat valmiit lop-
puvuodesta 2018. Yritysalueen 
sisäiset tiejärjestelyt ja muu kun-
nallistekniikan rakentaminen alkaa 
myös keväällä 2017. Ensimmäisil-
le tonteille päässee rakentamaan 
loppuvuodesta 2017. Valmistelus-
sa oleva yritysalueen asemakaava 
valmistunee kesä-syksyn 2017 ai-
kana.
Tonttien ensimmäinen haku oli hel-
mikuussa 2017. Hakuaikana saa-
puneet hakemukset pisteytetään, 
ja mikäli samasta tontista on kiin-
nostunut useampi toimija, tont-
ti luovutetaan parhaimmat pisteet 
saaneelle. Ne tontit, joille ei tule 
hakemuksia, jäävät jatkuvaan ha-
kuun. Tontit varataan suunnittelua 
varten 31.12.2017 saakka. 

Zatelliitin kauppatontin 
kehittämisestä 
yhteistyösopimus

Kempeleen kunta haki julkisella 
ilmoittautumis- ja neuvottelume-
nettelyllä toimijaa Zatelliittiin kaa-
voitettavalle 18 hehtaarin kauppa-
tontille syksyllä 2016. Haulla saa-
tiin kolme ehdotusta, joista kunta 
valitsi jatkoon etukäteen asetettu-
jen kriteerien perusteella Raken-
nusliike Lehto Oy:n. Yhteistyöso-
pimuksella toimijalle on varattu ko. 
alue hankekehitystä varten vuo-
den 2017 ajaksi.

Kempeleen yritystoiminta 
myötätuulessa

Yritysten perustamisessa näkyy 
selvää piristymistä Kempeleessä. 
Vuonna 2016 perustettiin 92 uutta 
yritystä, joiden työllistämisvaikutus 
on uusyrityskeskuksen arvion mu-
kaan 120 henkeä. 
Yritystonttien kysyntä vilkastui ja 
viime vuosi oli kunnan yritystont-
tien luovutusten kirkkaasti paras 
vuosi tällä vuosituhannella; tontte-
ja myytiin ja vuokrattiin yhteensä 
17 kappaletta, yhteensä noin 10 
ha. Tonttivarauksia tehtiin 18 kpl, 
ja lisäksi ennakkovarauksia uusil-
le yritysalueille kirjattiin 30 kpl. Yri-
tystonteille asetettu myyntitavoite, 
480.000 € ylittyi reippaasti, sillä 
myynnit tuottivat kunnan kassaan 

yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. 
Vuokratuottoja vuonna 2016 luovu-
tetuista vuokratonteista tulee jat-
kossa kertymään 26.500 €/vuosi.
Luovutetuille tonteille sijoittui mo-
nipuolisesti erilaisia yrityksiä. Suu-
rin yksittäinen rakennustyömaa oli 
Zeppeliniä vastapäätä sijaitseva 
Zemppi, johon sijoittui useita lii-
kunnan ja vapaa-ajan yritystä. Tä-
mä ”hyvinvointikeskus” on lisännyt 
kertaheitolla kempeleläisten liikun-
ta- ja muita virkistyspalveluiden 
tarjontaa.  Lisäksi Kempeleeseen 
rakensivat uusia toimitiloja niin isot 
tuotannolliset yritykset kuin pie-

nemmätkin halli- ja toimistotiloja 
tarvitsevat yritykset.

Positiivista palautetta ja 
kehittämisehdotuksia

Kempeleen kunta haluaa kuunnel-
la herkällä korvalla kuntalaisten ja 
yritysten palautetta ja kehittämisi-
deoita. Viime marras-joulukuus-
sa toteutettu kuntalaiskysely poiki 
paljon positiivista palautetta, mutta 
runsaasti myös hyviä kehittämisi-
deoita ja parannusehdotuksia eri-
tyisesti liikenneasioihin liittyen. Pa-
lautteet eivät jää pöytälaatikkoon 

pölyttymään vaan niitä käsitellään 
eri valiokunnissa kevään aikana 
ja toivottavasti niistä ainakin osa 
konkretisoituu toimenpiteiksi tule-
vaisuudessa.

Kehittyvän kunnan ei auta jäädä 
laakereilleen lepäämään vaan työtä 
kuntalaisten ja kunnassa toimivien 
yritysten eteen jatketaan.

Eija Puotiniemi 
kehitysjohtaja

Pohjois-Suomen parhaat yritystontit sijoittuvat 
rakennettavien VT 4:n ramppien kainaloon.  Zatelliitin 
uusi yritysalue soveltuu hyvin korkean profiilin yrityksille, 
jotka hyötyvät hyvästä näkyvyydestä vilkkaalle 
moottoritielle.

Kempeleen juhlavuodessa on luvassa jokaiselle jotakin.

Kempeleen kunta

Kuntatiedote 2 • 2017 | 1.3.2017

Zatelliitin uusi yritysalue, iso kauppatontti ja rampit.

Kempeleen kunnassa 9. 
päivänä huhtikuuta 2017 
toimitettavissa kuntavaaleissa 
valitaan valtuustoon 39 
valtuutettua ja heille 
varajäsenet toimikaudeksi 
1.6.2017-31.5.2021.

Kuntavaalit 2017
Ennakkoäänestys
Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.-4.4.2017 
välisenä aikana. Ennakkoäänestyspaikat ja ennakkoäänestysajat ovat 
seuraavat:

Kauppakeskus Zeppelin,   Kunnantalo, 
Zeppelinintie 1    Asemantie 1 
29.3.-31.3.  klo 09.00-20.00  29.3.-31.3. klo 9.00-17.00
1.4.              klo 09.00-17.00  1.4.             -
2.4.     klo 12.00-17.00  2.4.     -
3.4.-4.4.     klo 09.00-20.00  3.4.-4.4.      klo 9.00-17.00

Laitoksissa toimitettavista ennakkoäänestyksistä ilmoitetaan 
ao. laitoksessa julkaistavalla kuulutuksella.

Kotiäänestys
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana. Kotiäänestykseen 
on ilmoittauduttava 28.3.2017 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumiset 

puhelimitse 050-3169 691 tai 050-4636 280, Kirjallisesti osoitteella: 
Keskusvaalilautakunta, PL 12, 90441 Kempele.

Vaalipäivän 9.4. äänestysalueet ja -paikat 

Äänestysalue Äänestyspaikka  Osoite
1. Ylikylä  Ylikylän koulu  Nerolantie 4
2. Kuntakeskus Kunnantalo  Asemantie 1
3. Kirkonkylä Kirkonkylän yhtenäiskoulu
  A-talo   Koulutie 6
4. Kokkokangas Linnakangastalo  Linnakaarto 20

Vaalitoimitus äänestysalueilla alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00. 

Vaalimainonta
Vaalimainonta kunnan luvanvaraisilla alueilla tarkoitusta varten 
asetetuilla telineillä voidaan aloittaa 22.3.2017.
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Terveydenhuollon 
asiakasmaksut

01.01.2017 alkaen
Palvelu     Maksu

Terveyskeskusmaksu, 
18-vuotta täyttäneiltä
Käyntimaksu, enintään kolmelta 
lääkärillä käynniltä kalenterivuodessa 20,90

Fysioterapiakäynti, maksun perimiselle 
ei ole asetettu ikärajaa   11,50

Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 19,10
Muu henkilöstön kotikäynti   12,10
Sairaalan poliklinikkamaksu, 
erikoissairaanhoidon palveluista   41,70
Päiväkirurgia    136,80

Laitoshoidon maksut: 
  - Hoitopäivämaksu    49,50
  - Päivä- ja yöhoidon maksu   22,80
Hoitopäivämaksu maksukaton 
(691 €/kalenterivuosi) ylittymisen jälkeen 22,80
Pitkäaikaishoitomaksun käyttövara 107,00
Sarjahoidon maksu/enintään 
45 kertaa/kalenterivuosi   11,50
Lääkärin ja hammaslääkärin todistus 51,40
Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,80
Sakkomaksu, perumatta ja käyttämättä 
jätetystä lääkärin ja suun ja hampaiden 
tutkimuksen vastaanottoajasta 
15 vuotta täyttäneiltä   51,40
Kotisairaalan asiakasmaksut * 
Neuvolan perhetyö * 
*asiakasmaksut määräytyvät kotihoidon/kotisairaan-
hoidon asiakasmaksuasetuksen ja kunnanhallituksen 
asiasta tekemän päätöksen mukaisesti. 

Suun terveydenhuolto:
Perusmaksu, suuhygienisti  10,30
Perusmaksu, hammaslääkäri  13,30
Perusmaksu, erikoishammaslääkäri 19,40
Kuvantamistutkimukset: 
  - Hammaskuva    8,50
  - Panoraamaröntgen   19,10
  - Ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun 
terveyden edistämisen toimenpiteistä 
käyntikerralta    8,50
Suun terveydenhuollon palveluista perittävät 
asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen 9 §:n 
nojalla sidottu suun terveyden- huollon toimenpide-
luokitukseen. Suun terveydenhuollon asiakkaalta julki-
sessa terveydenhuollossa perittävät maksut määräy-
tyvät näin pääsääntöisesti p.o. toimenpideluokituksen 
mukaisten aika- ym. resurssien tarvetta kuvaavien 
vaativuus-luokkien pohjalta.
Proteettisten toimenpiteiden osalta noudatetaan 
kuitenkin 9 §:n 2 kohdan mukaista kokonaishinnoittelun 
periaatetta.
Maksut määräytyvät toimenpiteen vaativuuden ja 
proteettisen työn vaativuuden mukaan oheisten 
maksujen puitteissa. 
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Nuori voi valita vain yhden vaihtoehdon. Jos ha-
kee kesätyösetelin, ei voi ottaa vastaan kunnan 
kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa. Tiedot ja lin-
kit hakemuksiin löytyvät kunnan nettisivuilta www.
kempele.fi/kesatyo. 

Kesätyöseteli
Kempeleen kunta myöntää kesätyösetelin jokai-
selle v. 2000 syntyneelle (17 -vuotta vuonna 2017 
täyttävälle) kempeleläiselle nuorelle. Erillistä ha-
kemusta ei tarvita. Kesätyöseteli on henkilökoh-
tainen. Jos nuori hakee kesätyösetelin, hän ei voi 
ottaa vastaan kunnan kesätyöpaikkaa tai kesä-
yrittäjärahaa.

Kesätyösetelillä nuori voi hakea kesätöitä yrityk-
sistä, yhdistyksistä, järjestöistä tai säätiöistä. Ke-
sätyösetelillä Kempeleen kunta maksaa enintään 
280 euroa työnantajalle, joka on palkannut ke-
sätyösetelin saaneen kempeleläisen nuoren 1.5. 
– 31.8.2017 välisenä aikana vähintään 60 tun-
niksi, joko 30 h/viikko tai 60 tunniksi kauden ai-
kana. Työantajan ei tarvitse olla kempeleläinen ja 
työpaikka voi olla muuallakin kuin Kempeleessä. 
Työnantajalla on oltava voimassa oleva y-tun-
nus. Kesätyösetelillä ei voi hakea kunnan/kau-
pungin tai valtion yksiköihin kesätyöhön, eikä 
työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe tai 
yksityinen henkilö. 

Kesätyöseteleitä jaetaan 
v. 2000 syntyneille nuorille vielä kerran
Jako tapahtuu OSAOn Pirilän auditoriossa (os. Pi-
riläntie 145) torstaina 16.3.2017 klo 17.00-18.00. 
Tilaisuuteen sisältyy lyhyt koulutus työnhakuun 
ja työelämään liittyen. Saavu paikalle klo 17.00 
mennessä. 

Nuoren on haettava kesätyöseteli henkilökohtai-
sesti ja noudettaessa todistettava henkilöllisyy-
tensä. Jos nuori ei pääse hakemaan seteliä yllä 
mainittuina aikoina, hän voi sopia setelin hakemi-
sesta soittamalla työnsuunnittelijalle (p. 050 4636 
398). V. 2000 syntyneiden on haettava kesätyö-
setelit 12.4.2017 mennessä.  

Mikäli kesätyöseteleitä jää hakematta, jaetaan 
loput setelit myös vuosina 1999 ja 2001 synty-
neille eli 16-18 -vuotiaille kempeleläisille. Kesä-
työseteleitä jaetaan tällöin Kunnantalon aulassa 
torstaina 20.4.2017 klo 18 eteenpäin niin kauan 
kuin niitä riittää.  Kesätyöseteli on haettava hen-
kilökohtaisesti ja nuoren on kesätyöseteliä nou-
dettaessa todistettava henkilöllisyytensä. Mikäli 
seteleitä vielä tämän jälkeen jää, niitä voi kysyä 
työnsuunnittelijalta. 

Ilmoitamme nettisivuilla www.kempele.fi/kesa-
tyo seteleiden jaon tilanteesta sekä mahdolli-
sista meille ilmoitetuista kesäsetelityöpaikoista. 
Lisätietoja kesätyösetelistä antaa vs. työnsuun-
nittelija Saara Posti, p. 050 463 6398, saara.pos-
ti@kempele.fi.

Kesätyöt 
Kempeleen kunta työllistää kymmenen nuor-
ta kunnan omaan palvelutuotantoon 4 viikoksi. 
Jaksot sijoittuvat touko-elokuuhun. Työaika on 
6 tuntia/päivä. Palkkaus on työehtosopimuksen 
mukainen kesätyöntekijän palkka.

Kunnan omaan palvelutuotantoon palkattavien 
nuorten tulee olla kempeleläisiä v. 1998 -  2000 
syntyneitä (v. 2017 17-19 v. täyttäviä). Kesätyö-
paikkoja on haettava keskiviikkoon 15.3.2017 
klo 15.00 mennessä kesätyöpaikkahakemuksella. 

Hakemuksen löydät sähköisenä osoitteessa www.
kempele.fi/tyopaikat jonne kesätyöpaikat tulevat 
hakuun 24.1.2017. Voit myös tulostaa hakemuk-
sen samasta osoitteesta www.kempele.fi/kesatyo 
tai voit hakea paperisen hakemuksen arkisin klo 
9-15 kunnantalon neuvonnasta os. Asemantie 1. 
Paperiset hakemukset palautetaan kunnantalon 
neuvontaan os. Asemantie 1, tai postitse osoit-
teeseen 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 
eivät ole olleet Kempeleen kunnan kesätyöpai-
kassa vuosina 2015 tai 2016. 

Jos nuori on hakenut kesätyösetelin, hän ei voi ot-
taa vastaan kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa. 
Kesätyöpaikkojen valinnoista ilmoitetaan kaikille 
hakijoille kirjeitse mahdollisimman nopeasti ha-
kuajan jälkeen, jotta ei valituksi tulleet 17-vuoti-
aat ehtivät hakea kesätyösetelin 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 
järjestävät kesätyön vaihtoehdoksi 20:lle kem-
peleläiselle 15-19 –vuotiaalle (syntynyt v. 1998-
2002) nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä  
kesäyrittäjyysrahan (280 €) tuella. 

Kesäyrittäjät osallistuvat 4 H –yhdistyksen järjes-
tämälle yrittäjäkurssille. Kurssilla mm. tehdään 
liiketoimintasuunnitelma ja käydään läpi yrittä-
jyyteen liittyviä asioita. Kurssin käyneelle, liiketoi-
mintasuunnitelman ja 4H-yrityksen perustamisil-
moituksen tehneelle nuorelle Kempeleen kunta 
maksaa alkurahoitukseksi 140 € ja kesän loput-
tua 140 €, kun toimintakertomus / raportti ke-
säyrityksestä (myynti vähintään 50 €) toimitetaan 
työnsuunnittelijalle. HUOM! Kesäyrittäjärahaa ei 
makseta, mikäli nuori on saanut kesäyrittäjärahaa 
v. 2015 tai 2016 tai tänä vuonna hakenut kesätyö-
setelin tai ottanut vastaan kunnan kesätyöpaikan.

Kesäyrittäjäksi haetaan sähköisesti sivun www.
kempele.fi/kesatyo kautta. Haku on alkanut ke 
15.2.2017 klo 16.00 ja päättyy pe 3.3.2017 klo 
16.00. Mukaan otetaan 20 ensimmäistä ilmoittau-
tujaa. Huom! Ilmoittautuminen on sitova! Mikäli 
peruutat kesäyrittäjyyspaikkasi, muista ilmoittaa 
asiasta työnsuunnittelijalle. Ilmoitamme kaikille 
hakijoille valinnasta kirjeellä heti hakuajan loppu-
misen jälkeen. Kaksipäiväinen koulutus on suun-
niteltu pidettäväksi torstaina 23.3.2017 ja lau-
antaina 25.3.2017. 

Oma 4H-yritys antaa sinulle mahdollisuuden ko-
keilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys 
on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta ei ole 
kysymys. Yritys on harrastustoimintaa, ja etenet 
siinä aina omaan tahtiisi. Oma 4H-yritys on hyvä 
tapa selvittää, sopiiko yrittäminen sinulle.
Tutustu 4 H-yrittäjyyteen ja koulutukseen osoit-
teessa http://www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/. 
Lisätietoja myös Kempeleen 4 H –yhdistys p. 040 
513 0137, kempele@4h.fi. 

Lisätietoja kunnan maksamasta kesäyrittäjyys-
rahasta vs. työnsuunnittelija Saara Posti, p. 050 
4636 398, saara.posti@kempele.fi.

Nuorten kesätyöllistäminen 
2017 Kempeleessä
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Elokuussa 2017 alkavalle toimikaudelle 
tulee varhaiskasvatushakemus tehdä maalis-
kuun loppuun mennessä. Varhaiskasvatuslain 
mukaan hakemus tulee jättää neljä kuukaut-
ta ennen hoidon alkamista. Varhaiskasva-
tuspaikkaa (kunnallista ja yksityistä) haetaan 
sähköisesti Kempeleen kunnan 
varhaiskasvatuksen verkkosivujen kautta. 

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympä-
ri vuoden myös hakuajan ulkopuolella neljää 
kuukautta ennen hoidon alkua. Jos päivä-
hoitopaikkaa tarvitaan äkillisesti vanhem-
man työllistymisen, koulutuksen tai opintojen 
vuoksi, eikä hoidontarpeen alkamisajankoh-
taa ole ennakoitavissa, tulee hoitopaikkaa 
hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin 
lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Lisätietoa varhaiskasvatuksesta, eri hoitovaih-

toehdoista ja hoitopaikan hakemisesta saa 
Kempeleen kunnan verkkosivuilta: 
www.kempele.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/
varhaiskasvatus

Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä vanhem-
mat voivat olla yhteydessä varhaiskasvatuk-
sen palveluohjaajiin.

Tiimin jäsenet:

Anu Leivo, Santamäkitalon päiväkodin johtaja 
p. 044 4972 244 (kunnan länsipuolen päivä-
kotihoito, myös yksityinen)
Aini Lukkari, Pikkukokon päiväkodin johtaja p. 
050 4636 373 (kunnan itäpuolen päiväkotihoi-
to, myös yksityinen)
Raija Melgin-Keränen, Kokkokankaan päivä-
kodin johtaja p. 050 4636 360 (koko kunnan 
perhepäivähoito)

Elokuun 2017 
varhaiskasvatuspaikkojen haku

Kempeleen Asukastupa
- kaikkien kuntalaisten olohuone

Kempeleen asukastupa toimii osoitteessa 
Honkasentie 11. Tupa toimii kunnan tiloissa, mutta 
toiminnasta vastaa Kempeleen Asukastupayhdistys. 
Asukastupa ja kahvio on avoinna ma-pe klo 10.00-
15.00. Perjantaisin tuoretta pullaa. Tuvalla on myytä-
vänä käsitöitä mm. sukkia, lapasia, kortteja, tyynyjä 
ja muita ajankohtaisia tuotteita kotiin, tuliaisiksi tai 
lahjaksi. Maksuvälineeksi käy vain käteinen.
Kaikkeen tuvalla järjestettävään toimintaan 
ovat kaikki tervetulleita.
Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 10€, 
kannatusjäsenyys 50€. Jäsenmaksun 
voi käydä maksamassa Tuvalla.

Tuvan tapahtumia:
Tiistaisin klo 10-12 käsityöpiiri kaikille käsitöistä 
tai askartelusta kiinnostuneille.
Tiistaitiima 14.3. klo 12 Koulu- ja talvilauluja laulat-
tamassa kanttori Olli Paakinaho
Asukastuvan kirjoittajat ke 15.3. ja 5.4. klo 18
Tiistaitiima 21.3. klo 12 "Tunne pulssisi" Kempe-
leen-Oulunsalon Sydänyhdistyksestä alustamassa 
pj. Ulla Mattila
Kirpputori/ Myyjäiset la 25.3. klo 10-14. Pöytä-
maksu 5€, varaukset ja tiedustelut Tuvalta.
Tiistaitiima 28.3. klo 12 Jätehuollosta ja jätteen 
käsittelystä sekä kuluttajan vaikutusmahdollisuuk-
sista jätteen syntymiseen, erityisasiantuntija Mari 
Juntunen
Diakonian Aamukahvila ti 4.4. klo 10
Tupa on suljettuna 6.3.-12.3.

Tervetuloa!

Asukastuvalla tapahtuvasta toiminnasta ja ajankoh-
taisista tapahtumista ilmoitamme viikottain Rantala-
keuden seuratoimintapalstalla sekä netissä osoit-
teessa www.kempeleenasukastupa.net, tuvalla ja 
facebookissa. 
P. 044-2735545

Laboratorion 
ajanvaraus 
on muuttunut 
20.2.2017 alkaen
• ajanvaraukset joko NordLabin netissä www.nordlab.fi (24h) 
tai puhelimitse p. 0206 19 80 19 (arkisin klo 7-18)
• halutessasi voit varata näytteenottoajan myös muihin 
Oulun NordLabin näytteenottotoimipisteisiin
• ajanvaraus ja näytteenotto edellyttävät aina 
laboratoriolähetettä terveyskeskuksesta tai OYS:sta
• itsemaksavat asiakkaat, esim. yksityislääkärin lähetteellä, 
varaavat myös ajan netistä tai puhelimitse
• ohjeita näytteenottoon valmistautumiseen -> www.nordlab.fi
• kotona otettavien näytteiden otto-ohjeita -> www.nordlab.fi

Terveyskeskuksen vastaanoton ajanvarauksen ja 
Kansalaisen ajanvaraus -ohjelman kautta ei enää 
varata aikoja laboratorioon.
Näytteitä otetaan arkisin (ma-to) klo 7:00–14:20, 
(pe) klo 7:00–12:40

• laboratorioon kutsu-
taan nimellä, ilmoittau-
tumista ei tarvita
• Kela-kortti tai henki-
lökortti on tarpeellinen 
tunnistautumista varten
• ennen verinäyttei-
denottoa suositellaan 
istumista 

Vuokrattavana yksiö

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

Kempeleen kunnalla on vuokrattavana 1 h + kk, 32 m² osoitteessa Tippakuja 3 A.
Lisätietoja: asuntoasiainsihteeri Marjo Törmänen, p. 044 497 2313

Tekstiviestimuistutus koskee seuraavia ennalta varattuja 
vastaanottoaikoja:
- suun terveydenhuollon käynnit
- fysioterapian yksilökäynnit
- opiskeluterveydenhuollon käynnit
- tekstimuistutus otetaan käyttöön maaliskuussa 2017
Tekstiviesti lähetetään vastaanottoa edeltävä arkipäivänä.
Tekstiviesti lähetetään tk:n potilastietojärjestelmässä 
olevaan asiakkaan matkapuhelinnumeroon.
Kyseessä on muistutus, mahdollinen tekstiviestimuistutuksen 
poisjääminen ei tarkoita ettei aikaa ole varattu, eikä se vapauta 
mahdollisesta perumattoman poisjäännin sakkomaksusta.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tekstiviestimuistutukset.

Kempeleen terveyskeskuksessa 
otetaan käyttöön tekstiviestimuistutus
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Tenavatahti – lastenlaulukatselmus 
 
Kempele 150 juhlavuoden kunniaksi 
järjestämme Tenavatahti-
lastenlaulukatselmuksen  
 
lauantaina 22.4.2017 klo 15.00 
Kempeleen Pirilä-salissa,  
Piriläntie 145, 90440 Kempele 
 
Ohjelma tarkentuu myöhemmin.  
 
www.kempele.fi 
 
Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

KULTTUURI

Vanhan ajan viikko 
museolla - vapaaehtoisia 
etsitään mukaan
Kempeleen kulttuuritoimi järjestää kotiseutumuseolla 
13-17.6.2017 Vanhan ajan päivät. Tarkoituksena on herättää 
museo eloon asukkaineen ja tapahtumineen. Päivittäin 
ajanmukaisiin asuihin pukeutuneet museon asukkaat 
toimittavat arkisia askareita, kuten työkalujen korjausta, 
leivontaa, siivousta, pyykkäystä ja kotieläinten hoitoa. 
Päivittäin pidetään myös pieniä tilannenäytelmiä tasatun-
nein. Nyt kaipaammekin museolle innokkaita vapaaehtoisia 
näyttelijöitä ja osallistujia. Osalle on tarjolla puherooleja 
näytelmiin, kaikilta toivotaan heittäytymiskykyä ja 
intoa eläytyä vanhan ajan elämään. 

Yhteydenotot Anne Toppari 050 4636 457 
tai anne.toppari@kempele.fi

13.3 - 2.4.
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Kempeleen 
kansalaisopiston 
kevään ilmoitusasioita
Toimistomme muuttaa maaliskuun vaihteessa uusiin 
tiloihin samaan rakennukseen, jossa sijaitsee Leo´s 
Leikkimaa. Muuton ja talvilomaviikon vuoksi meidän 
tavoitettavuudessa voi olla viivettä. Vastaamme kaikkiin 
meille tulleisiin yhteydenottoihin soittamalla takaisin.

Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen kädentaitojen 
maailmaan Instagramissa! Instagram: @taitola_kempele

Kansalaisopiston Opistolaisyhdistys ry:n sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään 28.3.2017 klo 18.00 Kempeleen 
kunnantalolla (Asemantie 1), kokoushuone Pekuri.  
Tervetuloa! 

Kansalaisopiston oppilaskonsertti pidetään keskiviikkona 
26.4.2017 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
(Kissaojantie 12) alkaen klo 19.00.  Lämpimästi tervetuloa! 
Tilaisuus on maksuton.

Uusien oppilaiden ennakkoilmoittautuminen musiikin 
yksilöopetukseen lukuvuonna 2017 – 2018 alkaa ma 8.5. 
klo 9.00 netissä osoitteessa www.kempele.fi/vapaa-aika/
kansalaisopisto. Kaikki ennakkoilmoittautuneet saavat aluksi 
varasijan. Ennakkoilmoittautuneista otetaan uusia opiskelijoi-
ta opetukseen ilmoittautumisjärjestyksessä, kun paikkoja va-
pautuu. Opetus on yksilöopetusta 30 min. / vko / opiskelija.
Opiskelupaikan varmistumisesta ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti.
Kurssimaksu laskutetaan opiskelupaikan varmistuttua.
Yksilöopetukseen liittyvät tiedustelut: musiikinopettaja Kari 
Suvilehto p. 050 5236 832
Yksilöopetusta annetaan seuraavissa instrumenteissa: 
Piano, huilu, harmonikka, viulu, sello, rummut, klassinen 
kitara, sähkökitara, klarinetti, saksofoni
Lisäksi: Klassinen yksinlaulu ja pop/jazz - yksinlaulu 

KANSALAISOPISTO

KEVÄÄN KURSSITARJONTAA

Voit ilmoittautua kursseille osoit-
teessa www.kempele.fi/kansa-
laisopisto tai soittamalla opiston 
toimistoon puh. 050 4636 431

110427 Naisten puutyöt
SANTAMÄKITALON KOULU, 
TEKN.LK., Peltomiehentie 5  
ti 17.30-20.45
14.3.2017-2.5.2017  
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. 

110461 Askartelupäivä lapselle 
ja aikuiselle: kevätaskartelu
TAITOLA, Asemantie 1  
la 09.30-12.45
18.3.2017-18.3.2017  
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.

110442 Tyynynpäällinen 
kangassuikaleista
TAITOLA, Asemantie 1  
pe 17.30-20.45
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
24.3.2017-26.3.2017  
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.

110462 Käsityöviikonloppu 
lapselle ja aikuiselle
TAITOLA, Asemantie 1  
la 09.30-12.45
su 09.30-12.45
1.4.2017-2.4.2017  
Hanna-Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 40,00 € 
Viikonlopun aikana tehdään pieniä 
töitä askarteluhuovasta. Kurssilla 
on esillä erilaisia malleja, jotka to-
teutetaan käsin tai koneella ompe-
lemalla. Osallistuminen ei edellytä 
aiempaa harrastaneisuutta. Ma-
teriaalimaksu 5 € / lapsi peritään 
kurssimaksun yhteydessä. Otat-

han mukaasi myös pientä välipa-
laa. Kurssimaksu sisältää yhden 
aikuisen ja yhden lapsen. Ilmoi-
tathan sekä lapsen että aikuisen 
tiedot.

710201 Metsästäjäkurssi
KEMPELEEN LUKIO, LK. 105, 
Vihiluodontie 580  
la 09.00-15.00
su 09.00-15.00
8.4.2017-9.4.2017  
Markku Halonen
Kurssimaksu 36,00 € 
Sisältö: metsästysoikeus ja met-
sästyslainsäädäntö, riistahallinto 
ja metsästäjäjärjestöt, lajitunte-
mus, riistaekologia ja riistanhoito, 
eri metsästysmuodot, hyvät met-
sästäjätavat, haavoittuneen riis-
tan etsintä ja saaliin käsittely, am-
puma-aseet ja niiden käyttö met-
sästyksessä. Tavoite: kurssilaiset 
kykenevät läpäisemään metsäs-
täjätutkinnon, joka järjestetään 
kurssin jälkeen. Tarkoitettu kaikil-

le metsästyksestä kiinnostuneille 
(ei ala- eikä yläikärajaa). Metsäs-
täjätutkinnon voi suorittaa kurssin 
lopuksi. Tutkinnon hinta on 20 eu-
roa. Laskutamme tutkintomaksun 
erikseen.  

110428 Korukiven istutus 
SANTAMÄKITALON KOULU, 
TEKN.LK., Peltomiehentie 5  
pe 17.45-21.00
la 09.00-14.00
su 09.00-14.00
21.4.2017-23.4.2017  
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.

110452 Rakukurssi B
PIRILÄN KONEKOULU, 
Piriläntie 145  
pe 18.00-20.30
la 09.00-16.45
21.4.2017-22.4.2017  
Tiina-Mari Pietilä
Kurssimaksu 27,00 € 
Jatkokurssi keramiikkakurssilaisil-
le. Perjantaina 21.4 lasitamme työt 
ja lauantaina 22.4 tehdään töiden 
poltto. 

710301 Viihtyisä kotipiha
KEMPELEEN LUKIO, LK. 105, 
Vihiluodontie 580  

ma 18.00-21.15
ti 18.00-21.15
24.4.2017-25.4.2017  
Paula Taskila
Kurssimaksu 24,00 € 
Pihan suunnittelu, rakentaminen 
ja hoito. Kurssilla saat tietoa pi-
hasuunnittelun perusteista: nur-
mialueiden teko ja hoito, koriste-
kasvien istutus ja hoito ja kompos-
tointi kotipuutarhassa. Kurssi on 
tarkoitettu kotipihan rakentajille ja 
kunnostajille. 

Omatoimikudonnassa on vapai-
ta kudontakuukausia seuraavis-
sa mattoloimissa; 90cm musta 
ja 150cm valkoinen. Varaukset 
omatoimikudontaan tekstiili-
työnopettaja Henna Luokkanen 
p. 050 4636 499.

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

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
Huom!! Kirjaston uudet aukioloajat 
6.3. alkaen: 
Ma-pe 10-20
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 tapaan torstaisin klo 10.  
Kesto noin 20 min. Satutuokiot so-
pivat parhaiten 3-6 vuotiaille. Sa-
tutuokioilla on käytössä satupassi. 
Kymmenen leimaa keränneet pal-
kitaan.  Tervetuloa!

Kirjallisuustapahtumia 
keväällä 2017

Anu Sandelin tulee pääkirjastolle 
esittelemään kirjaansa Sinun sii-
villäsi  tiistaina 21.3. klo 19.00.   
Tervetuloa kuuntelemaan!
 
Kirjallisuuspiirit jatkuvat pääkir-
jastolla. Molemmissa piireissä on 
kahvi-/ teetarjoilu. Tervetuloa mu-
kaan kaikki kirjallisuuden ystävät!
Sarin Holapan kirjallisuuspiiri:
Ti  21.3.  klo 18  Murakami, Haruki: 
Norwegian wood
Ti  25.4.  klo 18  Gavalda, Anna : 
Parempaa elämää
 
Tavallisten Miesten kirjallisuus-
piiri, vetäjänä Veli-Matti Touru:
To 23.3.  klo 18  Lunde, Maja: Me-
hiläisten historia
To 27.4.  klo 18  Hietalahti, Antti: 
Talvisodan salainen strategia

 

Laulun ja runon juhlaa:
Toppilan Laulustudio pääkirjas-
tolla tiistaina 25.4.  klo 19.00. 
OLI HUHTIKUUN ILTA: Kaj Chy-
deniuksen säveltämää suomalais-
ta runoutta
Esiintyjinä Mari Vuoritie (laulu), 
Janne Raudaskoski (laulu, juonto), 
Pekka Elsilä (huilu, sovitukset) ja
Hannu Sirén (piano, juonto, sovi-
tukset). Esityksen kesto 1h 10min. 
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Eskareiden lukudiplomi
Nyt on julkaistu eskareille oma lu-
kudiplomi!
Eskarilainen voi suorittaa diplomin 
joko lukemalla kirjat itse tai kuun-
nella ne esim. vanhempien luke-
mana. Lukudiplomiin luettavat kir-
jat sekä tarkemmat suoritusohjeet 
löytyvät kirjastosta tai kirjaston 
nettisivuilta sekä esikouluista. Lu-
kudiplomit jaetaan keväällä todis-
tusten jaon yhteydessä.

Kempeleen kirjaston 
Lukudiplomi 
Kaikilla Kempeleen alakoululaisilla 
on mahdollisuus suorittaa kirjas-
ton ja koulun yhteinen Lukudiplo-
mi. Lukemisella on tärkeä merkitys 
kielen, sanavaraston ja ymmärtä-
misen kehityksessä. Lukeminen 
edistää myös keskittymistä, mie-
likuvitusta, puhutun, kuullun ja lu-
kemisen ymmärtämistä sekä itse-
ilmaisua. Lukudiplomikirjalistoja 
ja keräyskaavakkeita löydät kir-
jastosta tai kirjaston nettisivuilta. 
Kaikkien suorittajien kesken arvo-
taan kirjapalkintoja. Lukeminen on 
kuin polkupyörällä ajo, ei voi oppia 
jos ei harjoittele!

Kotipalvelu 
Tarvitsetko itsellesi tai läheisellesi 
kirjastoaineistoa kotiin kuljetettu-
na?  Palvelu on tarkoitettu kempe-
leläisille, jotka eivät korkean iän, 
sairauden  tai toimintakyvyn hei-
kentymisen vuoksi pysty itse asi-
oimaan kirjastossa.  Kotipalvelu 
on maksutonta ja kirjastoaineisto 
toimitetaan kotipalveluasiakkail-
le kerran kuukaudessa. Samalla 
palautetaan edellisen kuukauden 
aineisto. Ennen palvelun aloitta-
mista asiakas haastatellaan,  jon-
ka perusteella kirjasto valitsee 
asiakkaalle lukemista, musiikkia, 
äänikirjoja ja muuta asiakkaan toi-
vomaa aineistoa. Aineistokassit 
asiakkaille toimittaa  Lions Club 
Kempele Sampola.
Kotipalvelusta kiinnostuneet voi-
vat tiedustella lisää suoraan kirjas-
tosta, puhelimitse numerosta 050 
- 316 9409 tai sähköpostilla kirjas-
to@kempele.fi.

KULTTUURI

Ilmoitathan muuttuneet 
yhteystietosi kirjastoon!
TERVETULOA 
KIRJASTOON!

NÄYTTELYT 
HELMI-NÄYTTELY Limingan 
taidekoulun kuvataidepiirin 
oppilastöitä on esillä maaliskuun 
ajan Kempeleen kunnantalon 
näyttelytilassa ma – pe klo 8.00 – 
16.00. TERVETULOA!

VANHAT 
VALOKUVAT 
TALTEEN
Kempeleen kunta on kiinnostunut 
tallettamaan sähköisesti vanhaa 
Kempelettä esittäviä valokuvia. 

Kuvat voi toimittaa Anne 
Topparille p. 0504636457.

TULEVAT 
TAPAHTUMAT:
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NUORISOPALVELUT

Kempeleen nuorisopalvelujen 
toiminta laajenee maaliskuussa 
uusiin Kempele Akatemian 
tiloihin, Honkasentie 15 (90450), 
ns. Zimmarin korttelissa. Kempele 
Akatemian tiloissa alkaa lasten- 
ja nuortentoimintaa huhtikuusta 
alkaen.
Myös nuorten Zuumi-paja ja 
etsivän nuorisotyön toiminnot 
siirtyvät  näihin tiloihin.
Avajaisviikkoa vietetään viikolla 
12.

Nuorisopalveluiden 
yhteystiedot: 

Nuorisotyön palveluyksikön 
vastuuhenkilö Sanna Tauriainen, 
p. 050-3078 981
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
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!

Nuorisopalveluiden 
lasten- ja nuortentiloilla, 
retkillä, leireillä ja 
tapahtumissa energiajuomat 
ovat kiellettyjä sekä 
kaikki toiminnot ovat 
päihteettömiä.

LASTEN- JA 
NUORTENTILOJEN TOIMINTA 
2017

Tietotorin lasten- ja nuortentila  
(Tietotori)
Kirkonkylän koulukeskus, 
Koulutie 4, 90440 Kempele, p. 
044-4972 287
Vastuuhenkilö Matias ”Matti” 
Jurmu p. 044-4972 288

- Tietotori on auki 
3.-6.-luokkalaisille maanantaista 
torstaihin klo 13.00–15.30.
- Tietotori on auki nuorille 
31.3. saakka maanantaista 
keskiviikkoon klo 17.00-20.00
- 3.4. alkaen Tietotori on 
auki nuorille maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo 17.00-20.00

-Kempele Akatemian lasten- ja 
nuortentilassa käynnistetään 
talotoiminta 3.4. alkaen.
Tila on auki 3.-6.-luokkalaisille 
lapsille maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo 13.00-15.30 
ja nuorille tiistaisin ja parittomien 
viikkojen torstaisin klo 17.00-
20.00. 

-Yökahvilatoiminta siirtyy 
Kempele Akatemian lasten- ja 
nuortentilaan. Yökahvilat ovat 
perjantaisin, järjestäjinä joko 
nuorisopalvelut tai Kempeleen 
seurakunnan nuorisotyö.

Hiihtolomatoimintaa 
viikolla 10:
Ma  6.3. klo 13.00-21.00 
Tietotorin lasten ja nuortentila 
avoinna 

Ti-ke 7.-8.3. Yötön yö -leiri 
Tietotorilla
Ilmoittautumiset leirille: 
www.kempele.fi/vapaaaika/
nuorisopalvelut/tapahtumat
To 9.3. klo 14.00-15.30 Keilausta 
Kempeleen uudessa Pelixirissä
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Pirjo Ranta p. 050 3078 678/
FB:Nuoriso-ohjaaja Pirjo Ranta
To 9.3. klo 16.00-20.00 Tietotorin 
lasten ja nuortentila avoinna 

Tulevia tapahtumia:

TubeCon 
Kempele 
perjantaina 
24.3. Kempele 
Akatemian tiloissa, avajaisviikolla. 

Mopomiitti pe 7.4. (Yhteistyössä 
4H:n kanssa)
 --> Tule suunnittelemaan 
tapahtumaa Tietotorille 
Yökahvilaan pe 24.2. klo 18-20! 

Houkutuslabyrintti Kempeleen 
5.-6.-luokkalaisille Ylikylän 
koululla viikolla 17.  Labyrintti on 
terveystiedon tapahtuma, johon 
on saatu mukaan runsas joukko 
toimijoita. Nuorispalvelujen lisäksi 
labyrintissa on mukana koulut, 
kuraattorit, terveydenhoitajat, 
hammashoitajat, Kempeleen 
4H-yhdistys sekä Kempeleen 
seurakunta. Labyrintissa 
koululaiset saavat kattavasti 
tietoa erilaisista houkutuksista 
aina sokerista nuuskaan ja 
energiajuomista tupakkaan. 

AmaZing Kempele -tapahtuma 
ke 10.5.2017 illalla
Nyt on jo aika alkaa miettimään 
omaa 2-4 hengen joukkuetta, jolla 
lähdette yhdessä pyöräilemään 
ympäri Kempelettä ja ratkomaan 
erilaisia tehtäviä! Lisätietoja 
tapahtumasta tulossa kevään 
mittaan.

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

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.

KEVÄÄN YHTEISHAUT 
OVAT KÄYNNISSÄ:

Toisen asteen yhteishaku 
21.2.-14.3.
Haku erityisopetuksena 
järjestettävään ammatilliseen 
koulutukseen 15.3.-5.4.
Korkeakoulujen yhteishaku 
15.3.-5.4.

Autamme mielellämme myös 
yhteishakupohdinnoissa sekä 
itse haun tekemisessä!

Laura Sinkkonen 
laura.sinkkonen
@kempele.fi 
p. 050-3163 740
FB: Etsivä Laura Kempele 

Vt. Henna Korkea-aho 
(31.3. saakka)
p. 050-3163 740
henna.korkea-aho
@kempele.fi 
FB: Etsivä Henna Kempele

Sari Okkonen (1.4. alkaen) 
p. 050 3163 741
sari.okkonen@kempele.fi
FB: Etsivä Sari Kempele 

Lue lisää: www.kempele.
fi -> Vapaa-aika -> 
Nuorisopalvelut -> Etsivä 
nuorisotyö 

K18-illat 
tulevat taas keväällä! 

Parillisten viikkojen 
torstaisin klo 17-20 Kempele 
Akatemian tilassa osoitteessa 
Honkasentie 15.
Ensimmäinen kerta viikolla 
14, to 6.4.
Kaikki täysi-ikäiset nuoret 
aikuiset ovat tervetulleita. 
Vietetään rennosti yhdessä 
aikaa, juodaan kahvit/teet ja 
suunnitellaan yhdessä, mitä 
illoissa halutaan touhuta.
Illat ovat päihteettömiä.  

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! 

Etsivä nuorisotyö

Kempeleen 4H-yhdistys
Kerhotoiminta 
Kerhokalenterin sekä 
ilmoittautumisohjeet löydät 
nettisivuiltamme kempele.4h.
fi. Uutena kerhona on 
aloittanut Tietotorin kerho 2-6 
luokkalaisille torstaisin klo 
15.30-17. 
Ohjaajina Milla ja Ella.

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 17 c 1. 

Koirien match show 
Korpelan maneesissa 
torstaina 30.3.2017. 
Ilmoittautuminen klo 17, kehät 
klo 18. Yhteistyökumppaneina 
Koirasalonki Kastelhelmi, 
Musti & Mirri sekä Prominent 
Food GMP Oy. Kutsu löytyy 

nettisivuiltamme sekä koirat.
com näyttelykalenterista.

Mopomiitistä 
kiinnostuneet! 
Kempeleläiset mopomimmit ja 
mopokundit ovat tervetulleita 
suunnittelemaan kevään 
”mopomiittiä”. Tapahtuma 
järjestetään 7.4. 

4H yrittäjyydestä 
kiinnostuneet voivat 
osallistua yrittäjäkurssille 
maaliskuussa. Lisätietoja tapahtumista nettisivuiltamme.
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Kempeleen kunta
Kunnantalo
Asemantie 1
PL 12, 90441 Kempele
Puh: 08 5587 2200 
Fax: 08 554 8298
kempele@kempele.fi 

Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11, 
Puh: 050 463 6340

Kirkkotien päiväkoti
Kirkkotie 20, Puh: 050 463 6330

Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 4636 350

Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13, 
Puh. 050 463 6360

Puukoulun esikoulupäiväkoti
Haukkasuontie 2,  
Puh. 050 4636 369

Pikkukokon päiväkoti
Pikkukokko 2, Puh. 050 463 6373

Linnakangastalon päiväkoti
Linnakaarto 20, 
Puh: 050 4636 666

Santamäkitalon päiväkoti
Peltomiehentie 5, 
Puh: 044 4972 244

Kirkonkylän esikoulupäiväkoti
Vihiluodontie 585 Puh. 044 497 2243

Terveyskeskus
Kirkkotie 21
Puh: 558 72100, Fax: 08 554 8189

Sosiaali- ja 
mielenterveystoimisto
Tiilitie 2 (2 krs.), Puh: 08 5587 2200

Vanhusten ja 
vammaisten palvelutalo
Hovintie 12, 90440 Kempele
Puh: 040 158 4017

Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 4636483, Fax: 08 512 537

Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
alakoulu
Koulutie 4A/6
Puh: 050 316 9598

Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
yläkoulu 
Koulutie 4A/6
Puh. 050 316 9430, 
Fax: 08 554 8671

Santamäkitalon koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483

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

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

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

Tietotorin lasten- 
ja nuortentalo
Koulutie 4B
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

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)
Torstai 13.4. avoinna klo 6.30 – 
17.00
Perjantai 14.4. ja maanantai 17.4. 
suljettu
Tiistai 18.4. avoinna klo 12.00 – 
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 
virkistystä 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, tyrnävä-
läisille, lumijokisille ja hailuotolai-
sille 65 vuotta täyttäneille senio-
reille 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. 

• Lasten kesäuimakouluinfot 
seuraavassa kuntatiedotteessa, 
joka ilmestyy 26.4.

• 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

YLEISET VESIVOIMISTELUT 
viikolla 10 (talviloma)
Tiistai 
7.30 isoallas
Keskiviikko
7.00 monitoimiallas
Torstai
7.30 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 (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
Lauantai  
8.00 - 11.00 Vauvauinti 
(7.1. – 13.5.)


