
Kempeleen ydinkeskusta kehittyy

Asumista ja  
monipuolisia palveluja

Ehdotuksessa Kempeleentien mo-
lemmin puolin olevat alueet yhdis-
tyvät viihtyisäksi kokonaisuudeksi 
tiimalasin muotoisella aukiosarjal-
la. Tavoitteena kunnalla on saada 
alueella nykyisin sijaitsevien teolli-
suushallien tilalle sekä liiketoimin-
taa että tiivistä asumista monipuo-
lisine palveluineen, kun muun mu-
assa nykyisin Ollakassa sijaitsevan 
palloiluhallin on tarkoitus siirtyä 
Linnakankaalle. 
Keskustan kehittäminen viihtyisäk-
si ja houkuttelevaksi asuinympä-
ristöksi edellyttää muun muassa 
ratkaisujen tarkastelua osana ko-
ko kunnan alueen liikennejärjestel-
mää. Eräänä tärkeänä tavoitteena 
on tukea joukkoliikennettä ja hyö-
dyntää juna-aseman sijaintia si-
ten, että alueesta tulee kiinnostava 
eri väestöryhmien näkökulmasta. 
Suunnittelussa otetaan huomioon 
alueella toimivien yritysten raskaan 
liikenteen yhteystarpeet mootto-
ritielle. Myös keskusta-alueen ul-
kopuolella tehtävillä maankäytön 
ratkaisuilla on merkitystä, sillä ne 
vaikuttavat esimerkiksi Kempe-

leentien liikennemääriin. Esimer-
kiksi keskustan suunnittelualueen 
pohjoispuolelle Taajaman osayleis-
kaavaluonnoksessa 2040 osoitettu 
Komeetantien poikkiyhteyden jat-
kaminen Piriläntielle asti tulee lii-
kenneselvityksen perusteella huo-
mattavasti parantamaan keskustan 
kehittämisen edellytyksiä. 

Rohkeaa suunnittelua

Kempeleen kunta on imagoltaan 
raikas ja uudistuva kunta, jonka 
keskusta-alue tulee tulevaisuu-
dessa heijastamaan Kempeleen 
asemaa kehittyvänä kasvukunta-
na. Kaavarunkoja laadittaessa on 
esitetty ideoita keskustan alueelle 
tulevista muuntojoustavista ratkai-
suista. Tällaisia voisivat olla esi-
merkiksi oppimiskeskustyyppinen 
kirjasto tai vuokratyötilojen toimis-

tokortteli, joka voisi toimia yrittäji-
en ja kuntalaisten kokous- ja koh-
taamispaikkana erinomaisten kul-
kuyhteyksien äärellä. Ilmaan on 
heitetty myös ajatuksia monimuo-
toasumisesta ja jopa yhteiskäytös-
sä olevasta sähköautopalvelusta, 
jota alueella olevat työpaikat voisi-
vat hyödyntää päivisin ja asukkaat 
iltaisin. Alueelle kaavaillut suunni-
telmat toteutuvat seuraavalla vuo-
sikymmenellä, mikä edellyttää täs-
sä vaiheessa suunnittelulta rohkei-
ta ja kauaskantoisia näkemyksiä. 
Kaavarunkovaihtoehdoista saata-
van palautteen pohjalta muodos-
tetaan yhteinen näkemys siitä, mil-
lainen Kempeleen keskusta tulee 
2020-luvulla olemaan. 

Kerro mielipiteesi

Kempeleen kunnan tulevaisuutta 

suunnitellaan tänä keväänä koko-
naisuutena ja kuntalaisilta toivo-
taan mielipiteitä siitä, millaiseksi 
Kempelettä kehitetään. Kempeleen 
taajaman alueella on viimeisten 
vuosien aikana tapahtunut paljon 
muutoksia. Vuonna 2011 nähtävil-
lä ollutta taajaman osayleiskaava-
luonnosta on tarkistettu ja se ase-
tetaan uudestaan nähtäville, jotta 
siitä annettavaa palautetta voidaan 
hyödyntää syksyllä hyväksyntävai-
heeseen etenevää kaavaehdotusta 
laadittaessa. 
Kempeleen taajaman osayleiskaa-
va on pitkän aikavälin maankäytön 
suunnitelma, jolla ohjataan kunnan 
yhdyskuntarakenteen kehittämistä 
aina sen tavoitevuoteen 2040 asti. 
Taajaman osayleiskaavasta järjes-
tetään yleisötilaisuus 2.5.2017 klo 
17:30 kunnantalon valtuustosalis-
sa ja mielipiteitä yleiskaavaluon-

noksesta saa jättää koko nähtävillä 
oloajan 12.4.–14.5.2017. 

Keskustan kehittämissuunnitelmi-
en vaihtoehtoja esitellään tarkem-
min perjantaina 19.5.2017 klo 17 
pidettävässä yleisötilaisuudessa 
Kempeleen kunnantalolla ja niitä 
on mahdollista kommentoida tou-
ko- ja kesäkuun aikana. Vaihtoeh-
doista kerätään palautetta kartta-
pohjaisen Harava-kyselypalvelun 
avulla, jossa kuntalaiset pääsevät 
merkitsemään omat mielipiteensä 
suoraan kartalle.

Seuraa ilmoitteluamme ja ota kan-
taa suunnitelmiin!

Ruusa Degerman
kaavasuunnittelija
Kempeleen kunta

Kempeleen keskustan 
kehittämisestä 
järjestetyn ideakilpailun 
voittajaksi valittiin 
viime syksynä Hartelan 
ja Arkkitehtitoimisto 
Lukkaroisen ja Siton 
yhteinen ”Tiimalasi”
-ehdotus. 

Kempeleen kunta
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Ollakan alue voisi näyttää tältä.

Kunnantalo ja Vihikari 10 ovat 
suljettuna toukokuussa perjantaina 26.5.
Kesällä toimipisteet ovat suljettuna 
viikot 27 -30 eli 3. -30.7.2017.

Kunnantalon toimipisteiden
aukioloajat:
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Järjestöjen ja 
yhteisöjen avustukset 

2017
Kempeleen kunnanhallitus julistaa järjestöjen ja 
yhteisöjen avustukset haettavaksi perjantaihin 
12.5.2017 klo 15.00 mennessä. Avustuksen saajan 
tulee olla kempeleläinen yhteisö tai yhdistys ja henkilö-
kohtaisen avustuksen saajan tulee olla kempeleläinen.

Hakemus tulee liitteineen toimittaa osoitteeseen 
Kempeleen kunta, Kunnanhallitus, PL 12, 90441 
Kempele. Kuoreen merkintä ’Avustushakemus’.

Avustusta haetaan lomakkeella, jonka saa kunnantalon 
neuvonnasta, Asemantie 1, avoinna ma - pe klo 9.00 
-15.00 tai kunnan verkkosivuilta osoitteesta 
www.kempele.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.

Hakemuksessa tulee ilmetä, mihin tarkoitukseen 
avustusta haetaan. Yhteisöjen ja yhdistysten tulee 
pyydettäessä esittää edellisen vuoden 
toimintakertomus/kuluvan vuoden toimintasuunnitelma. 
Kulttuuritoimen avustushakemuksen liitteenä
tulee olla projektisuunnitelma.

Mahdollisia lisätietoja hallintojohtaja Virva Maskonen, 
p. 044 497 2238 tai sähköpostilla 
virva.maskonen@kempele.fi ja hallinnon
sihteeri Marja Harjunen, p. 050 463 6280 tai 
sähköpostilla marja.harjunen@kempele.fi.

Urheiluseurojen 
toiminta-avustukset 

2017
Kempeleen kunnanhallitus julistaa rekisteröityjen 
urheiluseurojen toiminta-avustukset haettavaksi 
vuodelle 2017.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa perjantaihin 
12.5.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: 
Kempeleen kunta, Kunnanhallitus, PL 12, 90441 
Kempele. Kuoreen merkintä ’Urheiluseurojen
toiminta-avustukset 2017’.

Avustusta haetaan lomakkeella, jonka saa Kempeleen 
kunnantalon neuvonnasta Asemantie 1, avoinna ma – 
pe klo 9.00 -15.00 tai kunnan verkkosivuilta osoitteesta 
www.kempele.fi/ajankohtaista/ viralliset-kuulutukset.

Aikaväliltä 1.4.2016 – 31.3.2017 kertyneiden harjoittelu-
päiväkirjojen tiedot siirretään lomakkeelle. Harjoituspäi-
väkirjoja ei tarvitse lähettää, mutta ne on pyydettäessä 
pystyttävä esittämään.

Mahdollisia lisätietoja hallintojohtaja Virva Maskonen 
p. 044 497 2238 tai sähköpostilla 
virva.maskonen@kempele.fi ja hallinnon sihteeri Marja 
Harjunen, p. 050 463 6280 tai sähköpostilla 
marja. harjunen@kempele.fi.

Museon kesä 2017

KULTTUURI

Kesäkuun näyttely 
kunnantalon näyttelyti-
lassa (Asemantie 1) ”Vai-
vaishuollosta raittiustoi-
mintaan - Kempeleen 
kunnanarkiston kertomaa 
1854 -1955”. Kunnan 
arkistosta näyttelyn ovat 
koonneet Taija Orajärvi ja 
Sirkku Kangas.
AUKIOLOAIKA ma – pe 
klo 8.00 – 16.00
TERVETULOA!

Vanhat valokuvat 
talteen 
Kempeleen kunta on 
kiinnostunut tallettamaan 
sähköisesti vanhaa 
Kempelettä esittäviä 
valokuvia. Kuvat voi 
toimittaa museonhoitajal-
le 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

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

Museon kesä 2017
Museon aukioloajat 
Toukokuussa 
klo 10 – 16 ma – pe
Kesä- heinäkuussa 
klo 10 – 18 ti – la
Elokuussa klo 10 – 16
Syyskuussa avoinna tilauk-
sesta koululaisille ja ryhmille.

Kesäkuun tapahtumat 
Museo liikuttaa 
Jumppia museon kesässä vii-
kottain kesäkuun ajan
Musiikkia ja tapahtumia 
lapsille 5– 11.6
Museolla esiintyvät 
Teatteri Rollo ja Liikkuva lau-
lureppu. Lapsille myös satu-
tunti museolla.
Vanhan ajan viikko 13 – 17.6. 
Tarkoituksena on herättää 
museo eloon asukkaineen 
ja tapahtumineen. Päivittäin 
ajanmukaisiin asuihin pu-
keutuneet museon asukkaat 
toimittavat arkisia askareita, 
kuten työkalujen korjausta, 
leivontaa, siivousta, pyykkä-

ystä ja kotieläinten hoitoa. 
Museolla järjestetään tilan-
nenäytelmiä tasatunnein. Ta-
pahtumassa työskentelemäs-
sä mm. perinneseppä.
Juhannusjuhla 24.6 
Juhannusjuhla järjestetään 
kello 14 – 16. Lapsille pomp-
pulinna. Juhlissa myös 150 – 
tarinaa kirjan esittely, tanhua, 
yhteislaulua ja musiikkia.

Heinäkuun tapahtumat 
Heinäkuulle yritetään hankkia 
aikuisten teatteri-esitys.
Lastentunnit 
Lastentunteja järjestetään 
heinäkuun joka keskiviikko 
kello 12.
Tarinasunnuntait 
Kempele-seura järjestää ta-
rinasunnuntaita heinäkuun 
viiden sunnuntain ajan kello 
12 – 14.
Hanuripartion yhteislauluja 
Hanuripartio pitää yhteislau-
luja museolla tiistaisin 4., 11. 
ja 18. päivä.

Museo Klubi 
Museo Klubi järjestetään 
29.6, 6.7, 13.7 sekä 20.7 kel-
lo 18 – 19.00. Ensimmäisellä 
Museo Klubilla esiintyy Edu 
Kettunen. Jokainen Museo 
Klubin esiintyjä lahjoittaa jo-
tain vanhaa museolle.
Luutajuhla 15.7 kello 10 – 14
Luutajuhlissa musiikkia, luen-
toja, perinnetöiden esittelyä, 
markkinat, ratsastusta, lam-
paita, lättyjä, pomppulinna ja 
paljon muuta

Elokuun tapahtumat 
Taiteiden yö 26.8.
Museolla järjestetään taitei-
den yössä erilaisia työpajoja 
mm maalaustyöpaja, Käsityö-
paja sekä Puutyöpaja. Lapsil-
le järjestetään taskulamppu-
suunnistusta.

Syyskuu 
Syyskuussa museo on  
avoinna sopimuksen mukaan 
ryhmille sekä koululaisille.
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KAnSALAISOPISTO

UUSIEN OPPILAIDEN 
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 
MUSIIKIN YKSILÖ-OPETUKSEEN 
LUKUVUONNA 2017 – 2018

Ilmoittautuminen alkaa maanan-
taina 8.5. klo 9.00 netissä osoit-
teessa www.kempele.fi/kansa-
laisopisto

HUOM! Kaikki ennakkoilmoittau-
tuneet saavat aluksi varasijan.
Uusia opiskelijoita otetaan il-
moittautumisjärjestyksessä, mi-
käli paikkoja vapautuu. Opetus 
on yksilöopetusta 30 min. / vko 
/ opiskelija. Opiskelupaikan var-
mistumisesta ilmoitetaan henki-
lökohtaisesti. Kurssimaksu las-
kutetaan opiskelupaikan varmis-
tuttua.

Yksilöopetukseen liittyvät tiedus-
telut musiikinopettaja Kari Suvi-
lehto 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 

NÄILLÄ KEVÄÄN 
KURSSEILLA ON VIELÄ TILAA

110443 Monta kivaa tilkkutyötä 
- kesäkurssi
TAITOLA, Asemantie 1  
5.6.2017-8.6.2017 klo 15.00-19.15.
Paula Vainio
Kurssimaksu 45,00 € 
Neljä intensiivistä päivää tilkkutöiden paris-
sa. Ommellaan keskeneräisiä valmiiksi, ope-
tellaan uusia helppoja ja haastavia blokkeja 
ja tekniikoita. Tilkkuiloa parhaimmillaan. 

110463 Kesäkässää koululaisille
TAITOLA, Asemantie 1  
12.6.2017-15.6.2017  klo 10.00 -13.15
Hanna-Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 36,00 € 
Tule aloittamaan kesäloma mukavien kä-
sitöiden parissa. Jokaiselle kurssipäivälle 
on oma teema ja pieni työ. Materiaalimak-
su 10 € peritään kurssimaksun yhteydes-
sä. Otathan mukaasi myös pientä välipa-
laa. 
Voit ilmoittautua kursseille netissä osoit-
teessa www.kempele.fi/kansalaisopisto 
tai soittamalla opiston toimistoon puh. 
050 4636 431.

TAITEEN LUMO 

Kempeleen 
kansalaisopiston 
kuvataidepiirin 
kevätnäyttely
 
26.4. -26.5.2017 
kauppakeskus 
Zeppelinin 2.kerroksessa 
(entisen morsiusliikkeen tila)

Avajaiset 26.4. klo 19.
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AUKIOLOAJAT 2.6. asti  
ja 14.8. alkaen
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.

KEVÄÄN POIKKEAVAT  
AUKIOLOAJAT
Vapunpäivä 1.5. suljettu
Tiistai 2.5. 
avoinna klo 12.00 – 21.00
Helatorstai 25.5. 
avoinna klo 9.00 – 17.00
Keskiviikko 17.5. avoinna klo 
6.30 – 18.00 (aikuisten ilta klo 
18.00 – 21.00, katso juhlaviikon 
ohjelma)
Perjantai 19.5. suljettu 
(yksityistilaisuus)

KESÄN AUKIOLOAJAT 
ajalla 3.-22.6. ja 31.7.-13.8.
Maanantai  
10.00 – 18.00*
Tiistai – perjantai   
8.00 – 18.00*
* Palvelupiste suljetaan tuntia 
aikaisemmin ja uintiaika päättyy 
puoli tuntia ennen hallin 
sulkemista.
Zimmari suljettu 23.6. – 30.7. 
(vuosihuolto)

• Zimmarissa järjestetään oma 
vesiliikuntakampanja ajalla 
8. – 14.5.2017, tule mukaan!

• Kaksi sarjaa:
• Uimarit (kilometrit)
• Vesijumppaajat/-juoksijat 
(minuutit)

• Päivittäinen kertasuoritus 
max. 2 tuntia. 
• Sarjojen kolme parasta pal-
kitaan upeilla palkinnoilla Zim-
marin juhlaviikolla (jos useampi 
kuin kolme samalla sijoituksel-
la, voittajat arvotaan). Lisätie-
toja Zimmarista.

• Zimmari täyttää 20 vuotta! 
Katso juhlaviikon (viikko 20) 
ohjelma ja tule osallistumaan 
juhlahumuun

• Turvallisuusasiaa
• Vanhempia pyydämme 
huomioimaan, että lapsi alle 
8-vuotias tai uimataito alle 
25 m, pääsee uimaan vain 
yli 15-vuotiaan ohjaukses-
sa. Muistattehan käydä läpi 
uimahallin säännöt 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 mata-
lissa altaissa, eivätkä lasten 
kellukkeet, uintivälineet tai 
kelluttavat uima-asut korvaa 
uimataitoa. (Tukes, Uimahallien 
ja kylpylöiden turvallisuuden 
edistäminen 1/2015).

• Vauvauintiryhmät ovat tällä 
hetkellä täynnä. Seuraavat uu-
det vauvauintiryhmät aloittavat 
elokuussa. Vauvauintiin liittyvis-
sä asioissa voitte ottaa yhteyttä 
vauvauinninohjaajiin. sähköpos-
titse zimmari.vauvat@gmail.com. 
Ilmoitukset poissaoloista Zim-
mariin, p. 050 316 9406. Kaksi 
peräkkäistä ilmoittamatonta 
poissaoloa => paikka annetaan 
varasijalla olevalle.

• Vauvauinnin valokuvaus 
lauantaina 6.5.
• Viimeinen vauvauintikerta 
tälle keväälle 13.5.
• Uudet vauvauintiryhmät 
aloittavat elokuussa, 
ilmoittautumisinfot seuraavas-
sa kuntatiedotteessa, 
joka ilmestyy 7.6.

• Smartumin liikunta- ja kulttuu-
risetelit, Smartum verkkopalvelu 
sekä Smartum-saldo maksu-
kortti, Tyky-kuntosetelit, Virike-
setelit, Eazybreak, Tyky-online 
ja E-passi käyvät meillä työpaik-
kaliikunnan maksuvälineenä. 
Työnantajan tarjoamat etuudet 
ovat tarkoitettu työntekijän hen-
kilökohtaiseen käyttöön ja niillä 
voi ostaa myös sarjakortteja.

• Seniorikortti on tarkoitettu 
kempeleläisille, liminkalaisille, 
tyrnäväläisille, lumijokisille ja hai-
luotolaisille 65 vuotta täyttäneille 
senioreille omaehtoiseen liikun-
taan.

• 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. Kempe-
lehallin vastaanotosta on han-
kittava magneettikulkukortti 
(hinta 6 e). Magneettikortti on 
henkilökohtainen ja leimattava 
joka kerta, kun käy kuntosa-
lilla. 

• 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 Kempelehal-
lin kuntosalilla arkisin klo 8.00 
- 16.00 koulujen lukuvuoden 
aikana, varattujen vuorojen 
ulkopuolella. Kempelehallin 
vastaanotosta on hankittava 
magneettikulkukortti (hinta 6 
e). Magneettikortti on henki-
lökohtainen ja leimattava joka 
kerta kun käy kuntosalilla. 

• HUOMIO KEMPELELÄISET 
LIIKUNTAPASSIEN JA 
SENIORIKORTTIEN 
KÄYTTÄJÄT 
• 1.5.2017 alkaen yllämainittuihin 
kortteihin voi lisäpalveluna hank-
kia kuukausijäsenyyden liikun-
takeskus Zempin kuntosalille. 
• Kuukausijäsenyys maksaa 10 € 
ja oikeuttaa käyttämään Zempin 
kuntosalia
perjantaisin klo 10 – 13.
• Kuukausijäsenyys ostetaan 
Zimmarin palvelupisteestä.

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

YLEISET VESIVOIMISTELUT
14.5. asti ja 14.8. alkaen 
(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

Jatkuu seuraavalla sivulla...

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
Kirjaston kesäaika välillä 
15.5.-13.8.2017
Ma-pe 11-19

Poikkeukset aukioloon: 
heinäkuussa kirjasto 
avoinna 3.-28.7.:
Ma ja ke klo 11-19
ti,to ja pe klo 11-17

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
Tietori on suljettu kesäajan 
3.6.-13.8.2017

Näyttelyt
Elina Kuutila: 
HEART SPEAKS
Sydän puhuu - Maalauksia 
sekatekniikalla. 
nähtävillä Kempeleen kirjastossa 
1.-31.5.2017 ma-pe klo 10-20 ja 
la klo 10-15.

Satutuokiot 
Satutuokiot pidetään kirjastolla 
tuttuun tapaan torstaisin klo 10.  
Kesto noin 20 min. Satutuokiot 
sopivat parhaiten 3-6 vuotiaille. 
Satutuokioilla on käytössä satu-
passi. Kymmenen leimaa kerän-
neet palkitaan.  Kevään viimeinen 
satutunti 18.5. Luvassa yllätyksiä! 
Tervetuloa!

Kirjallisuustapahtumia 
keväällä 2017

Kevään viimeinen 
kirjallisuuspiiri huhtikuussa  
Tavallisten Miesten kirjallisuus-
piiri, vetäjänä Veli-Matti Touru:
To 27.4.  klo 18  Hietalahti, Antti: 
Talvisodan salainen strategia
Piirissä on kahvi-/ teetarjoilu. Ter-
vetuloa mukaan!

Yleisötilaisuus
To 11.5. klo 18.00  Celia-kirjas-
ton palvelut näkövammaisille ja 
muille lukemisesteisille. Pohjois-
Pohjanmaan näkövammaiset ry:n 
ICT-kouluttaja Leena Vallo opastaa 
mm. Celianet-sivujen ja kuuntelu-
välineiden käyttöön. Kirjasto voi 
liittää lukemisesteisen henkilön 
Celian verkkoasiakkaaksi tai CD-
kirjakerhoon. 
Tervetuloa kuuntelemaan 
ja keskustelemaan!

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.

Ilmoitathan muuttuneet 
yhteystietosi kirjastoon!
TERVETULOA 
KIRJASTOON!

VIRKISTYSUIMALA

Lehmikentäntie 2, 90450 Kempele
Palvelupiste, p. 050 3169 406 

Valvomo, p. 044 4972 261
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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. 

4H yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat osallistua 
yrittäjäkurssille maaliskuussa.

Lisätietoja tapahtumista ynnä muusta nettisivuiltamme.

YLEISET VESIVOIMISTELUT 
ajalla 15.5.-22.6. ja 31.7.-13.8.
Tiistai 
8.30 isoallas (ei tiistaina 16.5.)
Torstai
8.30 isoallas (ei helatorstaina 25.5.)

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 (viim. 8.5., jatkuu 14.8.)
15.0 - 15.30 TK Liminka 
(9.1. - 29.5.)
Tiistai 
11.00 - 11.30 Maa- ja 
kotiseutunaiset ( 9.5. / 6.6.) 
15.00 - 15.30 Vesivoimistelu 
senioreille (viim 10.5., jatkuu 
14.8.)
17.30 - 18.00 Yleinen 
vesivoimistelu (viim 9.5., jatkuu 
15.8.)
Keskiviikko   
7.00 -   7.30 Yleinen 

vesivoimistelu (viim 10.5., jatkuu 
16.8.)
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 (viim. 10.5., jatkuu 
16.8.)
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 (viim 11.5., jatkuu 
17.8.)
18.30 - 19.00 Yleinen 
vesivoimistelu (viim. 11.5., jatkuu 
17.8.)
Perjantai  
12.00 – 12.30 Siikajoen 
vesitallaajat (13.1. – 28.4.) 
17.00 - 17.30 Vesitreeni (viim. 
12.5., jatkuu 18.8.)
18.30 - 19.00 Rantalakeuden 
reuma ja tules
Lauantai  
8.00 - 11.00 Vauvauinti 
(7.1. – 13.5.)

ILMOITTAUTUMISOHJEET 
• Ilmoittautuminen alkaa per-
jantaina 12.5. klo 8.00 interne-
tin kautta, linkki nettipalveluun 
osoitteessa http://www.kempele.
fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-ai-
ka/liikunta/virkistysuimala-zimma-
ri/uimakoulut.html
• Lue tarkasti 
ilmoittautumisohjeet.
• Uimakoulu maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä 
verkkopankin kautta.
• Alkeisuimakoulut ovat 
tarkoitettu uimataidottomille.
• Huomaa ikärajat uimakouluissa.
• Lapsen voi ilmoittaa vain yhteen 
uimakouluun.
• Lapset on vakuutettu 
uimakoulun ajaksi.

Vesileikkikoulu 5v. 
(5 krt) 35 €
Tutustutaan leikkien veteen ja 
uinninalkeisiin. Opetus 
lastenaltaassa.
7. – 11.8.  klo 10.00 – 11.00

Lasten uimakoulut kesällä 2017
7. – 11.8.  klo 11.00 – 12.00

Alkeisuimakoulu 5 – 6v. 
(5 krt) 35 €
Opetellaan kellumaan, liukumaan 
ja sukeltamaan. Yhdessä leikkien 
ja harjoitellen voitetaan mahdol-
linen vesipelko. Opetus lastenal-
taassa. (Kempeleen esikoululaiset 
ovat käyneet vastaavan 
uimakoulun).
29.5. – 2.6. klo 15.00 – 16.00
29.5. – 2.6. klo 18.00 – 19.00
5. – 9.6. klo 14.30 – 15.30
12. – 16.6. klo 10.00 – 11.00
12. – 16.6. klo 13.30 – 14.30
12. – 16.6. klo 16.00 – 17.00
31.7. – 4.8. klo 13.30 – 14.30
7. – 11.8. klo 12.30 – 13.30

Alkeisuimakoulu 5 – 6v. 
(4 krt) 28 €
Opetellaan kellumaan, liukumaan 
ja sukeltamaan. Yhdessä leikkien 
ja harjoitellen voitetaan mahdol-
linen vesipelko. Opetus lastenal-
taassa. (Kempeleen esikoululaiset 
ovat käyneet vastaavan 
uimakoulun).
19. – 22.6. klo 11.00 – 12.00
19. – 22.6. klo 12.30 – 13.30
19. – 22.6. klo 14.00 – 15.00
19. – 22.6. klo 15.30 – 16.30

Alkeisuimakoulu 7 – 8 v. 
(5 krt) 35 €
Opetellaan uinnin perusteita. 
Lapsille, jotka ovat käyneet talvella 
esikoulussa tai ekaluokalla uimas-
sa ja tarvitsevat rohkaisua uintiin. 
Opetus lastenaltaassa.
29.5. – 2.6. klo 16.30 – 17.30
5. – 9.6. klo 10.00 – 11.00
5. – 9.6. klo 13.30 – 14.30
5. – 9.6. klo 16.00 – 17.00
12. – 16.6. klo 14.30 – 15.30

31.7. – 4.8. klo 10.00 – 11.00
31.7. – 4.8. klo 14.30 – 15.30
7. – 11.8. klo 14.30 – 15.30

Alkeisuimakoulu 9 – 12 v. 
(5 krt) 35 €
Opetellaan uinnin 
perusteita. Opetus lastenaltaan 
syvässä päässä.
5. – 9.6. klo 11.00 – 12.00

Jatkouimakoulu 5 – 6 v. 
(5 krt) 35 €
Tarkoitettu lapsille, jotka osaavat 
jo liukua ja sukeltaa. Opetellaan 
alkeisuintilajeja. Opetus 
lastenaltaassa.
5. – 9.6. klo 14.30 – 15.30
12. – 16.6. klo 11.00 – 12.00
12. – 16.6. klo 13.30 – 14.30
31.7. – 4.8. klo 12.30 – 13.30
31.7. – 4.8. klo 13.30 – 14.30
7. – 11.8. klo 13.30 – 14.30
7. – 11.8. klo 14.30 – 15.30

Jatkouimakoulu 7 – 8 v. 
(5 krt) 35 €
Opetellaan eri uintilajeja. 
Tarkoitettu lapsille, jotka osaavat 
uida jo vähintään 10 metriä. 
Opetus lastenaltaassa ja osin 
isossa altaassa.
5. – 9.6. klo 13.30 – 14.30
31.7. – 4.8. klo 11.00 – 12.00
31.7. – 4.8. klo 14.30 – 15.30
7. – 11.8.  klo 15.30 – 16.30

Jatkouimakoulu 9 – 12 v. 
(5 krt) 35 €
Opetellaan uintitekniikoita rinta-, 
selkä- ja vapaauinnissa. 
Opetus isossa altaassa. 
Uimakoulun aikana suoritetaan 
harrastus- tai taitomerkki.
5. – 9.6. klo 11.00 – 12.00
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NUORISOPALVELUIDEN 
YHTEYSTIEDOT
nuorisopalvelujen päällikkö 
Sanna Tauriainen,  
p. 050-3078 981
nuoriso-ohjaajat: 
Matias ”Matti” Jurmu,  
p. 044-4972 288 (Kirkonkylän 
kouluyhteistyö)
Pirjo Ranta, p. 050-3078 678 
(Ylikylän kouluyhteistyö)
Vapaa-ajanohjaaja 
Petri Huurinainen, p. 044-4972 
286 (Ketolanperän, Linnakankaan 
ja Santamäen kouluyhteistyö)
Etsivä nuorisotyöntekijä Laura 
Sinkkonen, p. 050-3163 740 
Etsivä nuorisotyöntekijä Sari 
Okkonen p. 050-3163 741
Zuumi-pajan työvalmentaja Mira 
naukkarinen, p. 050 3163 768
Zuumi-pajan työpajaohjaaja Heidi 
Huotari, p. 050 3163 766.
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 (Vapaa-ajan  
  ohjaaja)
  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 NUORTEN-
TILOJEN TOIMINTA 2017
- Lasten ja nuorten toimintaa 
järjestetään kahdessa paikassa; 
Tietotorilla ja Kempele Akatemian 
tilassa
- Talotoiminta pyörii kevätkaudella 
pe 19.5. saakka
Kempele Akatemian 
lasten- ja nuortentila
Honkasentie 15, 90450 Kempele 
(Leo's leikkimaan Honkasentien 
puoleinen pääty)
Maanantaisin klo 13.00 – 15.30  
alakoululaiset (3.-6. lk)
Tiistaisin klo 17.00 – 20.00 
nuoret
Keskiviikkoisin klo 13.00 – 15.30 
alakoululaiset (3.-6. lk)
klo 17.00 – 20.00 nuoret
Torstaisin (parilliset viikot) klo 
17.00 – 20.00 K-18 –ilta; 20.4., 
4.5., 18.5.
Perjantaisin Yökahvila klo 18.00 
– 23.00; 21.4., 5.5., 19.5.
Tietotorin lasten- ja nuortentila  
Kirkonkylän koulukeskus
Koulutie 4, 90440 Kempele, 
p. 044-4972 287
Vastuuhenkilö Matias ”Matti” 

Jurmu p. 044-4972 288
Maanantaisin klo 13.00 – 15.30  
alakoululaiset (3.-6. lk)
klo 17.00 – 20.00  nuoret
Tiistaisin klo  13.00 – 15.30  
alakoululaiset (3.-6. lk)
Keskiviikkoisin klo 13.00 – 15.30 
alakoululaiset (3.-6. lk)
Torstaisin klo 13.00 – 15.30  
alakoululaiset (3.-6. lk)

TULEVIA TAPAHTUMIA:
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! Tänä vuonna 
uutuutena myös Mini AmaZing 
perheen pienimmille. Lisätietoja: 
Petri Huurinainen p. 0440 4972 288

LIIKENNEPUISTO
Liikennepuisto
Osoite: Sarkkirannan 
urheilukeskus, Sarkkirannantie 
20, 90440 Kempele
ma-pe  5.6. – 4.8.2017 klo 10.00 
– 16.00
• Liikennepuiston avajaiset
lauantai 10.6.2017 klo 11.00.
Lastenohjelmista tutut Maltti 
ja Valtti ovat esiintymässä 
tapahtumassa, liikennepuistossa 
voit myös ajaa ilmaiseksi 
avajaispäivänä ja luvassa on 
muuta mukavaa oheistoimintaa.
• Liikennepuiston lastenjuhlat/
syntymäpäiväjuhlat
nyt sinulla on mahdollisuus 
järjestää lastenjuhlat 
liikennepuistossa. 
Lisätietoja liikennepuistosta:
Vastaava ohjaaja, Matias ”Matti” 
Jurmu p. 044-497 2288, matias.
jurmu@kempele.fi 
Liikennepuiston puhelin 
p. 0503169694
nuorisopalveluiden päällikkö, 
Sanna Tauriainen 
p. 050-307 8981, 
sanna.tauriainen@kempele.fi
Lue lisää liikennepuiston 
toiminnasta netistä: www.
kempele.fi/kempele-akatemia-
ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut/
liikennepuisto

NUORISOPALVELUIDEN
KESÄTAPAHTUMAT 2017
Teemapäivät:
• Lasten Kepparipäivä 1 
tiistaina 6.6.2017  klo 12-16 
Tietotorin lasten- ja nuortentilalla 
Hinta: 5 € sis. ohjauksen, 
materiaalit ja välipalan 
Suunnitellaan ja tehdään omat 
keppihevoset

• Lasten Kepparipäivä 2 
keskiviikkona  7.6.2017 
klo 12-16  Tietotorin lasten- ja 
nuortentilalla. Hinta: 5 € sis. 
ohjauksen, materiaalit ja välipalan
Suunnitellaan keppariohjelmaa ja 
-ratoja
• Lasten Kepparipäivä 3 
torstaina 8.6.2017  
klo 12-16, Tietotorin lasten- ja 
nuortentilalla. Hinta: 5 € sis. 
ohjauksen, materiaalit ja välipalan
Kepparikisailua; ratojen teko; 
kisailut ja näytökset
• Toiminnallinen päivä to 8.6.2017 
klo 12-16 Ketolanperällä  
Hinta: 5 €, sis. ohjauksen, 
välipalan. Toimintaa sekä sisällä 
että ulkona.   
Ilmoittautumiset päiviin 
ti 30.5.2017 mennessä kunnan 
kotisivujen kautta. Lisätietoja 
kepparipäivistä Pirjo Ranta p. 
050 3078 678 ja Ketolanperän 
toimintapäivästä  Petri 
Huurinainen p. 044 4972 288.
• Lasten Taidepäivä  1  tiistaina 
13.6.2017  
klo 12-16 Kempele Akatemian 
tilassa. Hinta: 5 € sis. ohjauksen, 
materiaalit ja välipalan 
Ohjelmassa mm. piirtämistä, 
maalaamista, kuvitusta. 
• Lasten Taidepäivä 2 
keskiviikkona 14.6.2017 
klo 12-16  Kempele Akatemian 
tilassa. Hinta: 5 € sis. ohjauksen, 
materiaalit ja välipalan 
Ohjelmassa eri materiaalien 
käytön kokeilua. 
• Lasten taidepäivä 3 torstaina 
15.6.2017 
klo 12-16  Kempele Akatemian 
tilassa. Hinta: 5 € sis. ohjauksen, 
materiaalit ja välipalan. Ilmoit-
tautumiset  taidepäiville ti 6.6. 
mennessä kunnan kotisivujen kautta.
Lisätiedot taidepäivistä Pirjo 
Ranta p. 050 3078 678
• Pelin koodauspäivä  
ti-to 27.6.-29.6.2017  
ti-to klo 12-16 Kempele 
Akatemian tilassa. Hinta: 15€ 
(3pv) sis. ohjauksen, materiaalit 
ja välipalan. Suunnitellaan ja 
koodaillaan pelin tekemistä 
tietokoneella. Mukaan tarvitset 
oman tietokoneen ja jatkojohdon.
Kurssin vetäjänä toimii Jussi 
Koivisto. Ilmoittautumiset ti 20.6. 
mennessä! Lisätietoja Matti 
Jurmu p. 044 4972 288

RETKET 
Retkikirjeet lähetetään 
ilmoittautumisen jälkeen.
• 1. KoiteliSeikkailu -retki  
tiistaina  6.6.2017 klo 12-16
Hinta 5 €, sisältää matkat 
ohjaajan autolla, retkimuonan  ja 
tapaturmavakuutuksen. Voit ottaa 
myös mukaan omia eväitä.
Koitelissa on ihana luonnonrauha 
ja upeat maisemat koskineen. 
Ohjelmassa luvassa Koiteli-
Seikkailu sekä erätaitojen 
opettelua. Ota reppu mukaan, 
johon laitat oman ainakin 
juomapullon ja puukon (jos saat 
kotoa luvan). Ota mukaan myös 
vaihtovaatetta. Retki on yhteinen 
Rantalakeuskuntien kanssa.
Ilmoittautumiset  ke 31.5. 
mennessä, lisätiedot Sanna 

Tauriainen p. 050 3078 981
• 2. Kala- ja elämysretki 
Suutarinjärvelle 1  torstaina  
8.6.2017 klo 10-15
Hinta 5 €, sis. kuljetuksen ja 
retkimuonan. Lähde mukaan 
yksin, yhdessä kaverin tai 
perheen kanssa tiistaina 7.6.2016 
Suutarinjärvelle.  Siellä voit 
kalastella, paistaa makkaraa tai 
muuta evästä kodassa, pelata 
rantalentopalloa, uskaliaimmat 
jopa uida. Lähtö klo 10, paluu 
klo 15. Retki on yhteinen  
Rantalakeuskuntien kanssa
Ilmoittautumiset ke 31.5. mennessä 
kunnan kotisivujen kautta 
Lisätietoja Sanna Tauriainen p. 
050 3078 981 
• 3. Retki elämyskeskus 
PowerParkiin keskiviikkona 
14.6.2017   
Hinnat:  60 € (yli 130 cm) 
50 € (alle 130 cm). Hinnat 
sisältävät kuljetuksen ja 
rannekkeen. 32 € (alle 2 v.) / pelkkä 
kyyti ja sisään-pääsymaksu Power 
Parkiin (ei pääsyä laitteisiin). 
Ruokailut omakustanteisesti. 
Ilmoittautumiset  ti 30.5. 
mennessä kunnan kotisivujen 
kautta. Lisätietoja  Sanna 
Tauriainen p. 050 3078 981
Retki on yhteinen 
Rantalakeuskuntien kanssa 
• 4. Retki Duudsonit Activity 
Parkiin (DAP) Tornioon tiistaina  
20.6.2017  
Hinnat:  20 €  kuljetus (alle 2v 
ilmaiseksi DAP-parkkiin)
35 €  kuljetus  +ranneke 2-6 v, 
40 €  kuljetus  + ranneke yli 7v. 
Ilmoittautumiset ti 6.6. mennessä 
kunnan kotisivujen kautta.
Retki on yhteinen 
Rantalakeuskuntien kanssa. 
Lisätietoja  Sanna Tauriainen p. 
050 3078 981
• 5. Kala- ja elämysretki 
Suutarinjärvelle 2 torstaina  
22.6.2017  

Hinta 5 €, sis. kuljetuksen ja 
retkimuonan. Lähde mukaan 
yksin, yhdessä kaverin tai 
perheen kanssa tiistaina 7.6.2016 
Suutarinjärvelle.  Siellä voit 
kalastella, paistaa makkaraa tai 
muuta evästä kodassa, pelata 
rantalentopalloa, uskaliaimmat 
jopa uida. Lähtö klo 10, paluu 
klo 15. Retki on yhteinen  
Rantalakeuskuntien kanssa
Ilmoittautumiset ke 31.5. 
mennessä kunnan kotisivujen 
kautta. Lisätietoja Sanna 
Tauriainen p. 050 3078 981 

LEIRIT
• 1. Lasten Yön yli -leiri 
to-pe  15.-16.6.2017 Kempele 
Akatemian tilassa 
Hinta: 10 €, sis. ohjauksen ja 
ruuat.  Lattiamajoitus; omat 
makuupussit ja alustat.
Toimintaa sekä sisällä että ulkona.
Leirikirjeessä tarkemmat tiedot.
Ilmoittautumiset ke 7.6. 
mennessä kunnan kotisivujen 
kautta. Lisätietoja Petri 
Huurinainen p. 044 4972 288
• 2. Nuorten Yön yli -leiri 
ma-ti  19.-20.6.2017 Kempele 
Akatemian tilassa 
Hinta 10 €, sis. ohjauksen ja ruuat
Lattiamajoitus; omat makuupussit 
ja alustat. Mukavaa ja rentoa 
tekemistä nuorten ehdoilla!
Ilmoittautumiset  ma 12.6. 
mennessä kunnan kotisivujen 
kautta. Lisätietoja Matti Jurmu p. 
044 4972 288

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. 
mira.naukkarinen@kempele.fi
p. 050 3163 768

nUORISOPALVELUT

Etsivä nuorisotyö
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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

ASUKASTUPA

Kempeleen Asukastupa
- kaikkien kuntalaisten olohuone

Kempeleen asukastupa toimii osoitteessa 
Honkasentie 11. Tupa toimii kunnan tiloissa, 
mutta toiminnasta vastaa Kempeleen Asu-
kastupayhdistys. Asukastupa ja kahvio on 
avoinna ma-pe klo 10.00-15.00. Perjantaisin 
tuoretta pullaa. Tuvalla on myytävänä käsitöitä 

mm. sukkia, lapasia, kortteja, tyynyjä ja muita 
ajankohtaisia tuotteita kotiin, tuliaisiksi tai lah-
jaksi. 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 käsi-
töistä tai askartelusta kiinnostuneille.
Vappumyyjäiset pe 28.4. klo 11-15, myytävä-
nä simaa ja munkkeja
Asukastuvan kirjoittajat ke 3.5. klo 18
Diakoniatyön Aamukahvila ti 9.5. klo 10-12

Asukastupayhdistyksen Kevätkokous 
to 11.5. klo 18
Ollin karaoke ti 16.5. klo 12-15
Tiistaitiima: Ikäihmisten 
palveluista 23.5. klo 12
Kahvipussikurssi 5.-9.6.

Tervetuloa!

Asukastuvalla tapahtuvasta toiminnasta ja 
ajankohtaisista tapahtumista ilmoitamme vii-
kottain Rantalakeuden seuratoimintapalstalla 
sekä netissä osoitteessa www.kempeleenasu-
kastupa.net, tuvalla ja facebookissa. 
P. 044-2735545


