
Kempele huokuu elinvoimaa

Myös talousarvio 2018 on rohkea 
ja nojaa eteenpäin. Kunta huokuu 
kehittämisintoa ja haluaa kasvaa 
aktiivisessa vuorovaikutuksessa, 
”Yhdessä”, jäsentensä, yhteisöjen-
sä sekä yritystensä kanssa. Tämä 
tahtotila on ollut johtotähtenä myös 
Kempeleen talousarvion 2018 val-
mistelussa, joka rakentui erinomai-
sessa luottamuksen, yhteistyön ja 
tulevaisuudenuskon ilmapiirissä. 

Henkilöstöä tuetaan

Talousarvio 2018 vahvistaa kunnan 
peruspalveluja ja varautuu vahvasti 
tulevaan. Eri prosessien menokas-
vut ovat maltillisia. Henkilöstön li-
säyspaineet ovat kovat, mutta ko-
konaisuuden hallitsemiseksi uusien 
virkojen esittämisessä on käytetty 
vahvaa harkintaa. Tästä huolimat-
ta uutta henkilöstöä palkataan pit-
kästi toistakymmentä tulevan vuo-
den aikana. Prosessien toiminnalli-
set painopisteet on sidottu tiukasti 
Kempele -sopimuksen päämääriin. 
Monien muutosten ristipaineessa 
työskentelevän henkilöstön työhy-
vinvointiin satsataan aiempaa vah-
vemmin ja monin eri tavoin. 

Kolmannen sektorin
roolia vahvistetaan

Kempele tunnetaan aktiivisista ja 

Kempeleen 
tulevaisuusnäkymä on 
vahva ja positiivinen. 
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Kuva: Sami Lamberg
vahvoista seuroista, järjestöistä 
ja yhteisöistä. Talousarviossa pa-
nostetaan entistä vahvemmin tä-
män voimavaran hyödyntämiseen. 
Kolmannelle sektorille osoitettui-
hin toiminta-avustuksiin tehdään 
merkittävä tasokorotus. Tavoittee-
na on paitsi tunnustaa yhteisöjen, 
järjestöjen ja seurojen merkityksel-
listä työtä osana hyvinvoivaa Kem-
pelettä myös vahvistaa niiden toi-
mintaedellytyksiä ja tukea niiden 
kehittymistä. Yhdessä ja laadulla 
eri toimijoiden kanssa tuotettujen 
palvelujen avulla saamme vaikutta-
vuutta, joka tukee niin kuntalaisten 
hyvinvointia ja turvallisuutta, yhtei-
söllisyyttä, aktiivista kuntalaisuutta 
kuin yritysten toimintaedellytyksiä. 

Isoja investointeja elinvoimaan
ja peruspalveluihin

Kempele toteuttaa parhaillaan his-
toriansa suurinta investointiohjel-
maa. Maanhankintaan, kiinteis-
töihin, aluerakentamiseen ja eri-
laisiin laitteisiin sekä kalusteisiin 
käytetään vuonna 2018 peräti 23 
miljoonaa euroa. Mukana on kas-
vukunnalle tyypillisesti niin perus-
palveluja laajentavia, vanhaa kiin-
teistömassaa korvaavia kuin elin-
voimaa tukeviakin investointeja. 
Terveyskeskuksen peruskorjaus ja 
laajennusurakka valmistuu vuoden 
vaihteessa, Linnakankaan koulun 
laajennus otetaan käyttöön elo-
kuussa ja Zatelliitin eritasoliittymä 
myöhemmin syksyllä 2018. Uute-
na suurkohteena käynnistyy Yli-

kylän päiväkodin, esikoulun ja yk-
kösluokkien käyttöön tuleva korva-
usinvestointi. Myös Linnakankaan 
koulun liikuntahallin rakentaminen 
käynnistyy tulevan vuoden aikana, 
mikäli siihen saadaan valtion rahoi-
tusosuus.

Kempele-sopimus luo 
strategisen linjan tulevaan

Julkisen talouden tila ja kehityst-
rendit suuntaavat vahvasti myös 
kuntakentän tulevaisuutta. Talou-
den ohella lähivuosiin vaikuttaa 
oleellisesti maakuntauudistuksen 
eteneminen. Kempele valmistelee 
uuden Kempele -sopimuksen (kun-
tastrategia) vuoden 2018 aikana. 
Jähmeän nelivuotissuunnitelman 
sijaan tarkoitus on edetä entistäkin 
vahvemmin kohti elävää kuntastra-
tegiaa, joka reagoi ripeästi toimin-
taympäristön muutoksiin. Mikäli 
maakuntauudistus etenee, tulevai-
suuden kunnan keskiöön nousevat 
aiempaa vahvemmin elinvoimaa, 
sivistystä, hyvinvointia ja yhtei-
söllisyyttä vahvistavat päämäärät. 
Maakuntauudistuksen myötä kun-
tien toimiala kaventuu ja talous su-
pistuu, mikä pakottaa kunnat luo-
maan nahkansa uudelleen. Muutos 
on suuri, mutta siinä piilee myös iso 
mahdollisuus.

Hyvä kasvaa Kempeleessä!

Tuomas Lohi
kunnanjohtaja

Terveyskeskuksen laajennus- ja peruskorjaustyöt valmistuvat
Terveyskeskuksen laajennus – ja pe-
ruskorjaustyöt käynnistyivät syyske-
sällä 2015. Laajennuksen uudisosa 
(talo B) otettiin käyttöön lokakuussa 
2016.  Uudisosassa toimivat terveys-
keskussairaala, kuntoutus ja hallinto. 
Syksyllä 2016 käynnistyi vanhan pää-
rakennuksen (talo A) vaiheittainen pe-
ruskorjaus.  Peruskorjauksen aikana 
neuvolatoiminnat olivat väistötiloissa 
Hovintien tilaelementtirakennuksessa 
ja vastaanotto väliaikaisissa tiloissa 
terveyskeskuksen sisällä.  Remontin 
edetessä hammashoitola, laboratorio 
ja röntgen saivat omat uudistetut tilan-
sa kesällä 2017.  Nyt koko suuri laa-
jennus- ja peruskorjaushanke valmis-
tuu joulukuussa 2017. Uusien tilojen 
käyttöönotot ajoittuvat ennen joulua 
olevalle viikolle ja saadaan loppuun 
loppiaisen jälkeisellä viikolla.  

Vastaanoton uudistetut ja laajenne-
tut tilat otetaan käyttöön 18.12.2017 
alkavalla viikolla.  Samoin neuvo-
lat muuttavat terveyskeskuksen 2. 
kerroksessa oleviin uusiin tiloihinsa 
18.12. alkavalla viikolla. Mielenter-
veyspalvelut ja perheneuvola siirtyvät 

Tiilitorilta ja Kirkonkylän koululta ter-
veyskeskuksen 2. kerroksen uudis-
tettuihin tiloihinsa 7.1.2018 alkavalla 
viikolla. Tämän jälkeen kaikki terveys-
keskuksen peruspalvelut ovat samas-
sa osoitteessa Kirkkotie 21.

Muutoista ja laitteistojen käyttöön-
otosta johtuen terveyskeskuksen vas-
taanotto- ja neuvolapalveluissa on 
loppuvuodesta ja vuoden vaihteen 
ympärillä aikataulumuutoksia ja ajan-
varausaikoja on normaalia niukem-
min.  Pyrimme kuitenkin mahdollisim-
man nopeasti palaamaan normaaliin 
toimintaan ajanmukaisiksi ja toimivik-
si peruskorjatuissa tiloissa. 

Terveyskeskuksen uudet sisään-
käynnit on esitetty oheisessa kartas-
sa. On tärkeää huomioida, että päi-
vystys toimii jälleen alkuperäisessä 
paikassaan, sisäänkäynti Kirkkotien 
puolelta A1 ovesta.  Neuvoloiden uusi 
sisäänkäynti on myös A1 oven kautta.  
Piriläntien puolelta on sisäänkäynnit 
hammashoitolaan B2 ovesta ja mie-
lenterveyspalveluihin B1 ovesta. Asia-
kasparkkialueet ovat Kirkkotien ja Pi-
riläntien puolella.

Terveyskeskuksen sisäänkäynnit 18.12.2017 alkaen
KIRKKOTIEN KAUTTA
kulku seuraaviin toimipisteisiin:
A1 ovi:

• päivystys
• vastaanotto 
• äitiys- ja lastenneuvolat 
sekä puheterapia, 2 kerros 

A2 ovi
• röntgen 
• laboratorio 

A3 ovi
• sairaala 
• kuntoutus, fysioterapia 
• hallinto 

PIRILÄNTIEN KAUTTA 
kulku seuraaviin toimipisteisiin:
B1 ovi

• vastaanotto 
• mielenterveys- ja 
perheneuvola, 
2. kerros, 9.1.2018 alkaen
• opiskeluterveydenhuolto

B2 ovi
• hammashoito, 2. kerros
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Kulttuurin ja urheilun
Kempele-palkinnot

2017
Kempeleen kunnanhallitus julistaa haettavaksi kulttuurin ja 
urheilun Kempele-palkinnot 2017.

Kempele-palkinto on tunnustuspalkinto, joka jaetaan nyt 
15. kerran. Palkinnon myöntämisperusteena on aktiivinen 
toiminta, vuoden aikana saavutettu erinomainen taso ur-
heilun, taiteen tai muun kulttuurin alalta ja merkittävä kun-
nalle tuotettu julkisuus.

Palkinnon saajan tulee olla kempeleläinen henkilö, järjestö 
tai yhteisö. Aloitteen Kempele-palkinnon saajasta voi teh-
dä esim. yksityinen henkilö, yhteisö tai kunnallinen toimi-
elin.

Tarkemmat kempele -palkinnon myöntämisperusteet ja 
hakemuslomakkeita urheilu Kempele-palkinnon 2017 
saajaksi saa kunnantalon neuvonnasta os. Asemantie 1 
(avoinna työpäivisin klo 9.00- 15.00) tai kunnan internet- 
sivuilta: www.kempele.fi/kempelepalkinto 

Kempele kulttuuri –palkinnon 2017 saajasta perusteltu eh-
dotus voi olla vapaamuotoinen.

Hakemuksen tulee olla perillä 12.1.2018 klo 15.00 men-
nessä. Os. Kempeleen kunta, PL 12, 90441 Kempele, kir-
jaamo@kempele.fi tai Kempeleen kunnantalon neuvon-
ta (avoinna työpäivisin. klo 9.00 - 15.00). Kuoreen/viestiin 
merkintä "Kempele-palkinto".

Lisätietoja hallintojohtaja Virva Maskonen, puh. 044-4972 
238

Kempeleessä 13.12.2017

Kunnanhallitus

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

Joulun aukiolot
kunnan toimipisteissä

Kunnantalo on suljettuna 
la 23.12. – ma 1.1.2018 välisenä aikana.

Terveyskeskus: 
Joulun ja uuden vuoden vaihteen ajalla 
on ennakolta varattavia ei-kiireellisiä 

vastaanottoaikoja vain hyvin niukasti, mutta 
terveyskeskuksen hammashoidossa ja 

vastaanotolla arkipäivien päivystys- ja muu 
kiireellinen vastaanottotoiminta 

toimivat normaalisti.

Zimmarin, kirjaston, Kempele-opiston ja 
nuorisopalveluiden aukioloajat löytyvät 

kuntatiedotteen Kempele Akatemia –osiosta.

ASUKASTUPA

Kempeleen asukastupa toimii 
osoitteessa Honkasentie 11. Asu-
kastupa ja kahvio avoinna ma-pe 
klo 10.00-15.00. Perjantaisin tuo-
retta pullaa. Tuvalla on myytävä-
nä käsitöitä mm. sukkia, lapasia, 
kortteja, tyynyjä ja muita ajankoh-
taisia tuotteita kotiin, tuliaisiksi 
tai lahjaksi. Maksuvälineeksi käy 
vain käteinen. Kaikkeen tuvalla 
järjestettävään toimintaan ovat 
kaikki tervetulleita.

Tulevia tapahtumia:

Tiistaisin klo 10.00-12.00 käsityö-
piiri kaikille käsitöistä tai askarte-
lusta kiinnostuneille, 9.1. alkaen.

Parittomilla viikoilla perjantaina 

käsityökerho klo 10-12, alkaen 
19.1.

Diakonian Aamukahvila ti 16.1. 
klo 10

Veikko-pappa 100-v. näytelmä ke 
17.1. klo 10.10, vapaa pääsy.

Kahvipussikurssi 18.1. klo 10 
alkaen parittomilla viikoilla, ilmoit-
tautumiset Tuvalle.

Asukastuvan väki on joululomalla 
23.12.-7.1.

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

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta!

toivottaa Kempeleen kunta
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KEMPELE-OPISTO

KEVÄÄN 2018  
LYHYTKURSSEILLE  
ILMOITTAUTUMINEN  
ON ALKANUT
Voit ilmoittautua netissä 
osoitteessa kempele.fi/Kem-
pele Akatemia ja vapaa-aika/
Kempele-opisto tai puheli-
mitse soittamalla numeroon 
050 4636 431. 

Ilmoittautuminen on aina sitova. 
Peruutuksen voi tehdä veloituk-
setta 5 vuorokautta ennen kurs-
sin alkua. Muussa tapauksessa 
veloitetaan koko kurssimaksu.

Koko lukuvuoden kestäville 
kursseille ei tarvitse ilmoittautua 
uudelleen kevätkaudeksi. Ilmoit-
tautuminen on voimassa koko 
lukuvuoden. Mikäli olet jäänyt 
varasijalle jollekin kurssille, on il-
moittautumisesi voimassa myös 
tässä tapauksessa kevätlukukau-
den loppuun asti. Otamme yh-
teyttä varasijalle jääneeseen siinä 
vaiheessa, kun paikka vapautuu 
kurssille.

Kevätlukukausi käynnistyy vii-
kolla 2 (8.1.2018 alkaen). 

TAMMI- JA 
HELMIKUUSSA 
ALKAVIA KURSSEJA:

110704 Kuvankäsittely-
ohjelman perusteet
KIRKONKYLÄN 
YHTENÄISKOULU, D-TALO, 
LK. 16, Koulutie 4 A 6  
ke 18.00-20.30
10.1.2018-24.1.2018,  
Nina Kainua
Kurssimaksu 30,00 € 
Kurssi on tarkoitettu aloitteli-
joille. Kurssille tarvitset oman 
tietokoneen, jossa on Ligh-
troomin kuvankäsittelyohjel-
ma valmiiksi ladattuna. 

340103 Digiseniori III - 
Valokuvauksen perusteita 
älykännykällä ja kuvien 
tilaaminen verkossa
SANTAMÄKITALON KOULU, 
ATK-LUOKKA, Peltomiehentie 5  
ke 08.30-10.00
10.1.2018-31.1.2018,  
Ossi Karjalainen
Kurssimaksu 24,00 € 
HUOM! Kurssipaikka ja 
kellonaika muuttunut! 
Kurssilla tutustutaan valokuvaa-
miseen älykännykällä. Oma äly-
kännykkä on edellytys kurssille 
osallistumiselle. Kurssilla opetel-
laan ottamaan laadukkaita valo-
kuvia, siirtämään kuvat tietoko-
neelle, käsittelemään kuvia tilaus-
kuntoon ja tilaamaan paperikuvia 
verkossa. 

Kurssi soveltuu ikäihmisille. 
Kurssille mahtuu max 10 henki-
löä. Kurssilaisilla on mahdollisuus 
käyttää koulun tietokonetta kurs-
sin ajan. Suositellaan DigiSenio-
ri I ja II -kursseja ennen kurssille 
ilmoittautumista. 

110413 Torkkupeitto 
tilkuista
TAITOLA, Asemantie 1  
pe 17.30-20.45
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
26.1.2018-25.2.2018,  
Paula Vainio
Kurssimaksu 41,00 € 
Kahden viikonlopun aika-
na ommellaan torkkupeitto 
helpolla kaitaletekniikalla. 
Kurssi sopii hyvin jatkoksi 
tilkkutyöperusteet –kurssille 
tai tilkkutyön perusteet hal-
litsevalle. Tarkempi info ma-
teriaaleista ilmoittautumisen 
päätyttyä. Kurssiviikonloput 
26.-28.1. ja 23.-25.2. 

110425 Kankaanpainantaa 
lapsille ja nuorille
TAITOLA, Asemantie 1  
to 16.30-19.45
18.1.2018-18.1.2018,  
Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 17,00 € 
Kurssilla tutustutaan kankaanpai-
nannan tekniikoihin erilaisten kokei-
lujen kautta. Osallistuminen ei edel-
lytä aiempaa kokemusta kankaan-
painannasta. Ota mukaan kurssille 
puuvillaisia ja/tai pellavaisia tekstii-
lejä kokeiluihin. Maksu painoväreis-
tä sisältyy kurssin hintaan. TÄSTÄ 
KURSSISTA SAA MERKINNÄN 
KULTTUURIPASSIIN.

110438 Kahvipussit 
uusiokäyttöön
TAITOLA, Asemantie 1  
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
10.2.2018-11.2.2018,  
Aili Heikkinen
Kurssimaksu 36,00 € 
Punotaan mm. koreja ja kas-
seja suora- ja vinopäättei-
sen lastukorin tapaan. Ota 
mukaan oma metalliviivain, 
pihdit, pyykkipoikia, sakset ja 
maalarinteippiä. Sopii myös 
aloittelijoille. Taitolassa on 
muutamia kahvipusseja kurs-
silaisten käyttöön. 

110462 Nahkaa ommellen C
TAITOLA, Asemantie 1  
pe 16.00-19.15
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
19.1.2018-4.2.2018,  
Eija Keränen
Kurssimaksu 39,00 € 
Valmistamme nahkasta sisusteita, 
asusteita ja asukokonaisuuksia; 
hame, housut tms. omien tarpei-
den mukaan. Materiaaleja tilataan 
yhdessä ja nahkaedustaja käy pai-
kan päällä. Mukaan tarvitset omat 
ompelutarvikkeet; sakset, langat, 
liidut sekä iloista mieltä! Info/suun-
nittelukerta pe 19.1. klo 16.00-
17.30. Kurssiviikonloppu 2.- 4.2. 

110468 Kalannahan 
rasvaparkitus
TAITOLA, Asemantie 1  
pe 17.00-21.00
la 09.30-16.15
su 09.30-16.15

16.2.2018-18.2.2018,  
Sirpa Juusola
Kurssimaksu 37,00 € 
Opi valmistamaan raa’asta 
kalannahasta rasvaparkit-
tua nahkaa ja ompele siitä 
käsin pieni vapaavalintainen 
työ. Materiaalimaksu n. 20 
€. Mukaan tarvitset seuraa-
vat välineet: sakset, leikkuu-
lauta, esiliina, kumihans-
kat, sanko + kansi, näskäin, 
jos on, vaihtoehtoisesti käy 
myös metallinen paistinlasta, 
kumisaappaat tai kosteut-
tava kestävät sisäkengät. 
16.2.2018 17.00-21.00 Ka-
lannahan puhdistus, pesut 
ja rasvaparkitus yön yli. 
17.2.2018 9.30-15.30 Parki-
tusprosessi jatkuu, loppuras-
vaus, pehmitys. 18.2.2018 
9.30-15.30 Käsinompelutyö 
kalannahasta ja poron/lam-
paannahasta 

110475 Puukon valmistuksen 
jatkokurssi
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, 
TEKN.LK., Nerolantie 4  
ke 17.00-20.15
7.2.2018-23.5.2018,  
Markku Parkkinen
Kurssimaksu 63,00 € 
Tämä kurssi on tarkoitettu jo puu-
kon teon perusasiat hallitseville. 
Kurssilla on mahdollisuus mm. ta-
koa puukkoon oma terä sekä teh-
dä hieman vaativampia koristeita 
sekä puukkoon, että tuppeen. 
Opettajana kurssilla toimii nelin-
kertainen puukonvalmistuksen 
Suomen mestari ja Pohjoismaiden 
mestari 2016 Markku Parkkinen. 
Lisätietoja opettajasta voit lukea 
osoitteesta http://markkuparkki-
nen.blogspot.com 

830202 Elämänmuutos 
ja painonhallinta B
KIRKONKYLÄN YHTENÄIS-
KOULU, D-TALO, KUVATAI-
DELK. 11, Koulutie 4 A 6  
to 17.30-19.00
11.1.2018-22.3.2018,  
Irina Luukkonen
Kurssimaksu 45,00 € Huom! 
Poikkeava kurssin aloitus-
päivä. 
Kurssilla käsitellään moni-
puolisesti terveellisiä elä-
mäntapoja, mm. ravintoa ja 
liikuntaa. Osallistujalle luo-
daan mahdollisuus toteut-
taa elämänmuutoksia, joilla 
lisätään hyvinvointia, terveyttä 
ja energiaa arkeen. Mukaasi 
tarvitset muistiinpanovälineet 
sekä jumppakuminauhan ja 
sauvakävelysauvat toisesta 
kokoontumisesta lähtien. Oh-
jaaja on koulutettu Personal 
Trainer. Tule rohkeasti mukaan 
sellaisena kuin olet! 

830204 Stressinhallinta ja rentou-
tusviikonloppu B
AKATEMIAN TILA, Honkasentie 15  
la 10.00-14.15
su 12.30-16.45
17.2.2018-18.2.2018,  

Katariina Porthan-Ylimäinen
Kurssimaksu 24,00 € 
Tällä kurssilla perehdymme mielen 
ja kehon rentoutumiseen, itse-
tuntemukseen sekä hermoston 
rauhoittamiseen ja tasapainottami-
seen hyvin kokonaisvaltaisella ta-
valla. Oleellista mielen rauhoittumi-
selle on mielen läsnäolo kehossa, 
ja siten läsnäolo tässä hetkessä. 
Oman olotilan tiedostaminen ja 
kyky löytää tasapaino omassa elä-
mässä ovat avaintekijöitä stressin 
ennaltaehkäisyyn. Kurssilla opi-
tuilla harjoitteilla voidaan ennal-
taehkäistä stressitasojen nousua, 
helpottaa kroonista stressiä ja 
väsymystä ja jopa hoitaa stressin 
oireita. Viikonlopun sisältö: Lau-
antai: Rentoutuksen perusteita, 
rentoutus- ja hengitysharjoituksia 
mielen ja kehon irtipäästämisel-

le, stressioireiden neutralisoin-
ti, läsnäoloharjoitukset ja hyvän 
olon harjoitukset, rentoutuminen 
liikkeen ja kehonhuollon avulla. 
Sunnuntai: Mindfullness ja visuali-
sointi, tunnetilojen kokeminen ja 
niiden merkitys rentoutumisessa, 
kehoterapiamenetelmiä syventä-
mään mielen ja kehon yhteyttä, 
sekä syvärentouttava Sointukylpy. 
Mukaan tarvitset jumppapatjan, 
lämpimät ja rennot vaatteet, sekä 
halutessasi muistiinpanovälineet 
ja eväät. 

Voit tutustua 
kurssitarjontaamme kokonai-
suudessaan nettisivullamme. 
Sieltä löytyy myös sähköinen 
näytöllä selattava versio opinto-
ohjelmasta, jonka voi myös 
tulostaa.

Toimistomme on suljettuna 
20.12.2017 - 1.1.2018. Rauhallista Joulua 

ja Onnellista Uutta Vuotta!
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Pentik Kempele 150v. muki. 
Hinta 20 e.
Kempele 150v. t-paita. 
Koot S-XXL. Hinta 10 e.
Suomi 100 pinssi/magneetti. 
Hinta 2 e.

Tuotteet myynnissä Kempeleen 
pääkirjastossa.
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KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO 
Kauppakeskus 
Zeppelin, 3. krs. 
Zeppelinintie 1, 
90450 Kempele 
Puh. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu: 
www.kempele.fi/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat 
salanumeron avulla 
www.outikirjastot.fi.

Pääkirjaston aukioloajat:
Ma–pe 10-20
La       10-15

palomuuripäivitysten vuoksi!

TIETOTORI 
LÄHIKIRJASTO-
KOULUKIRJASTO
Koulutie 4B,  90440 Kempele 

KIRJASTO

Poikkeuksia aukioloihin:
Kempeleen pääkirjasto on 
suljettu ti  12. - to 14.12.2017 
kirjastojärjestelmän päivi-
tyksen vuoksi. Myös muut 
Outi-kirjastot ovat kiinni ja 
verkkokirjasto on poissa 
käytöstä. Palautusluukku on 
kiinni ma 11.12. klo 10 -  to 
14.12.
Pe 22.12. Kempeleen 
pääkirjasto on avoinna klo 
10-16.
Kempeleen pääkirjasto on 
suljettu joulun ja uuden vuo-
den välipäivinä 23.12.2017 – 
1.1.2018.  Sulkuaikana myös 
palautusluukku on kiinni pe 
22.12. klo 10 alkaen.
Kempeleen aineistoihin ei 
ole eräpäiviä sulkuaikoina.

TIETOTORI 
LÄHIKIRJASTO
-KOULUKIRJASTO 
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Ma    11-16, omatoimiaika 17-20
Ti      Suljettu
Ke      11-16
To      Suljettu
Pe      11-15

Tietotorin kirjastossa voi asioi-
da omatoimisesti maanantai-il-
taisin klo 17-20 nuorisotoimen 
nuorten vuoron aikana. Lainaa-
minen tapahtuu lainausautomaa-
tilla, kirjaston henkilökuntaa ei 
ole paikalla. Varaukset voi noutaa 
omatoimiaikanakin, sillä ne ovat 
asiakkaan itse noudettavissa va-
raushyllystä. Huom! Sisäänkäyn-
ti omatoimiaikana vain Kempele-
hallin puoleisesta ovesta.

Tietotorin kirjaston 
poikkeukset 
aukioloaikoihin:

Ke 13.12. suljettu 
kirjastojärjestelmän 
päivityksen vuoksi

Ke 20.12. klo 11-13 Tieto-
tori on suljettu 21.12.2017 
- 7.1.2018, myös palautus-
luukku on tuolloin kiinni.

Satutuokiot 
Seuraava satutuokio to 
14.12.2017 klo 10. (Satu-
tuokioon pääsee, vaikka 
kirjasto on järjestelmäpäivi-
tyksen takia muutoin kiinni 
12.12. – 14.12.)  
Viimeinen satutuokio pide-
tään 21.12., jolloin nukke-
teatteri Pikku Kulkuri esit-
tää näytelmän Tuiki joulu. 
Satutuokiot jatkuvat ensi 
vuonna jälleen to 11.1.2018 
klo 10 alkaen.
Tervetuloa!

Kirjallisuuspiirit 

Sari Holapan kirjallisuuspiiri 
ma 18.12. klo 18.00 Kem-
peleen kirjastossa. Kirjana 
Saramago, José: Kertomus 
sokeudesta. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Näyttelyt Kempeleen 
kirjastossa
2. - 21.12.2017 Matkalla ja 
perillä - Lahja ja Matti 
Lahtisen muistonäyttely
2. - 31.1.2018 
Jari Kanniaisen maalauksia 

TERVETULOA KIRJASTOON!

LIIKUNTAPALVELUT/ Kempeleen
kirjasto

/ Kempeleen
kirjasto

Liikkumisen iloa!
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Monitoimiallas 
ja lasten 
krokotiiliallas suljettu
Zimmarin monitoimiallas ja lasten 
krokoallas (yhteinen vedenkierto) 
toistaiseksi pois käytöstä
monitoimialtaan seinälaatoituksen 
korjaamisen vuoksi. Monitoimial-
taan vuorot on peruttu (vauvauinti 
ja vesivoimistelut). Tiedotamme 
altaiden käyttöönotosta netti-
sivuillamme www.kempele.fi – 
Zimmari ja Liikuntapalvelujen Fa-
cebook -sivuilla. Pahoittelemme 
remontista aiheutuvaa häiriötä.

Työnantajan tarjoamat etuudet
Smartum liikunta- ja kulttuuri-
setelit, Smartum verkkopalvelu 
sekä Smartum-saldo maksukortti, 
Tyky-kuntosetelit, Edenred-mobii-
li, TicketVirike-kortti, Virikesetelit, 
Eazybreak, Tyky-online ja E-passi 
käyvät meillä työpaikkaliikunnan 
maksuvälineenä. Työnantajan 
tarjoamat etuudet ovat tarkoi-
tettu työntekijän henkilökohtai-
seen käyttöön ja niillä voi ostaa 
myös sarjakortteja. Muistattehan 
vaihtaa vuoden lopussa vanhene-
vat setelit/etuudet sarjakorttiin. 

LIIKUNTAPALVELUT

Tunnelmauinti aikuisille
Tule nauttimaan 
rentouttavasta
kynttilätunnelmasta 
veden äärellä
keskiviikkona 13.12. klo 
18.00 – 21.00
Ohjelmassa
* Kaffetarjoilu klo 18.00
* Vesivoimistelu 
klo 18.45 – 19.30, isoallas
* Kylmää kyytiä krokoal-
taassa
* Vesirentoutusta
Liput 6,00 €/4,50 €/4,00 €
(etu- ja sarjakortit käyvät 
myös)

Yleiset vesivoimistelut ajalla 
23.12.2017 – 7.1.2018

• Perinteinen kinkunsulatus-
jumppa tapaninpäivänä 
26.12. klo 10.00, isoallas
• Keskiviikkona (3.1.) 
klo 7.00 – 7.30, isoallas
• Torstaina (28.12. ja 4.1.) 
klo 7.30 – 8.00, isoallas 

Huomioittehan, että Zimmari on 
suljettu 31.12.

Joulun ja uudenvuoden 
poikkeavat aukioloajat

• Joulu 23. – 
25.12. suljettu
• Tapaninpäivä 26.12. 
avoinna klo 9.00 – 17.00
• Keskiviikko 27.12. 
avoinna klo 12.00 – 21.00
• Uusivuosi 31.12. – 1.1. 
suljettu
• Tiistai 2.1. avoinna 
klo 12.00 – 21.00
• Lauantai 20.1. ja 
sunnuntai 21.1. suljettu 
(KemPyn uintikisat) klo 18.

ALOITTAVAT VAUVAUINTI-
RYHMÄT TAMMIKUUSSA 2018
Uudet vauvauintiryhmät 
aloittavat lauantaina 6.1.2018. 
Haku ryhmiin alkaa torstai-
na 14.12. klo 8.00 netin kautta 
osoitteessa www.kempele.fi 
-Zimmari - Vauvauinti.
Vauvauinnin voi aloittaa, kun vau-
va on täyttänyt 3 kuukautta ja pai-
noa on vähintään 5 kiloa.  Tällöin 
valveilla olo aika on riittävän pitkä 
ja vauva jaksaa fyysisen rasituk-
sen ja lämpötilojen vaihtelut.
Jokaisen vauvauintiryhmän alle 
tulee www-linkki ilmoittautumis-
lomakkeeseen, jonka kautta il-
moittautuminen tapahtuu. Ryhmät 
täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Saatte heti tiedon oletteko 
päässeet mukaan ryhmään. Mer-
kitsethän ryhmän aikataulun it-
sellesi. Vauvauinnin hinta 55 € / 4 
kertaa. Vauvauintimaksu sisältää 
vauvauinninohjauksen sekä uinti-
maksun 2 aikuiselta ja vauvalta. 
Infotilaisuus ryhmiin päässeil-
le perheille järjestetään torstaina 
4.1.2018 kello 19 Zimmarin kah-
viossa.

Alkeis1, lauantaisin 
klo 8.00 - 8.30
Ryhmä on tarkoitettu uusille vau-
voille, jotka eivät ole olleet ennen 

vauvauinnissa. Aloitusikä 3 – 9 
kk. Ryhmään ei oteta isompia 
sisaruksia, jotta vauvauintihetki 
säilyisi rauhallisena. Syksyllä 2018 
perheillä on mahdollisuus jatkaa 
vauvauinnin jatkoryhmässä vuo-
den loppuun saakka.
 
Alkeis2, lauantaisin 
klo 8.30 - 9.00
Ryhmä on tarkoitettu uusille vau-
voille, jotka eivät ole olleet ennen 
vauvauinnissa. Aloitusikä 3 – 9 
kk. Ryhmään ei oteta isompia 
sisaruksia, jotta vauvauintihetki 

säilyisi rauhallisena. Syksyllä 2018 
perheillä on mahdollisuus jatkaa 
vauvauinnin jatkoryhmässä vuo-
den loppuun saakka.
 
Sisar1, lauantaisin 
klo 9.00 - 9.30
Sisar1 on tarkoitettu 3 – 9 kk 
vanhoille vauvoille ja heidän alle 
kouluikäisille sisaruksille sekä 
kahdelle aikuiselle. Syksyllä 2018 
perheillä on mahdollisuus jatkaa 
vauvauinnin jatkoryhmässä vuo-
den loppuun saakka.

Liikuntapalvelujen henkilökunta
kiittää asiakkaitaan

kuluneesta vuodesta!
Toivotamme lämmintä joulumieltä

ja onnea tulevalle vuodelle!

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

Lastenvuorot 3.-6. lk.
Tietotorin lasten- ja nuortentila
Maanantai  klo 13.00-15.30
Tiistai klo 13.00-15.30
Keskiviikko klo 13.00-15.30
Torstai  klo 13.00-15.30
Akatemian lasten-
ja nuortentila
Maanantai  klo 13.00-15.30
Keskiviikko klo 13.00-15.30

Nuorisotyön säännöllinen 
toiminta on joulutauolla viikolla 
51 (18.12.–26.12.2017).
Nuorisotyön säännöllinen 
toiminta jatkuu viikolla 2 
(8.1.2018). 

YHTEYSTIEDOT
Nuorisopalveluiden 
päällikkö
Sanna Tauriainen 
p. 050 3078 981
Nuoriso-ohjaajat
Matias ”Matti” Jurmu 
p. 044 4972 288
Pirjo Ranta 
p. 050 3078 678
Heidi Marjomaa-Mikkola 
p. 040 1821 244
Vapaa-ajanohjaaja
Petri Huurinainen 
p. 044 4972 286

Sähköpostiosoitteet ovat 
muotoa: etunimi.sukunimi
@kempele.fi

SOME

Facebook
Kempeleen nuorisopalvelut
Nuoriso-ohjaaja Matias
"Matti" Jurmu
Nuoriso-ohjaaja
Pirjo Ranta
Nuoriso-ohjaaja
Heidi Marjomaa
Petri Huurinainen
(Vapaa-ajan ohjaaja)
EscapeRoom Kempele
Instagram
@Kempele_nuorisopalvelut
YouTube-kanava
https://www.youtube.com/
channel/UC7luNArf75yZ-
m33AY7PyysA
Ajankohtaista tietoa 
toiminnastamme 
osoitteesta:
www.kempele.fi/vapaa-
ajanpalvelut/nuorisopalvelut

Nuorten tieto- ja neuvontatyön 
palvelupiste on avattu Kempele 
Akatemian tiloihin.
Nuorten tieto- ja neuvontatyö on 
ehkäisevää nuorisotyötä, joka 
tavoitteellisena peruspalveluna 
tarjoaa ammattitaitoista tietoa, 
ohjausta ja neuvontaa erilaisissa 
nuorten elämään liittyvissä kysy-
myksissä ja tilanteissa. Työmuo-
dolla tuetaan nuorten kasvua, 
itsenäistymistä ja hyvinvointia.
Tiistai ja torstai
Avoin aika   
klo 14.00–16.00 
Puhelinpäivystys  
klo 9.00–16.00
Puhelinnumero  050 3169 694
Piste on auki myös nuorisopalve-
luiden Yökahviloissa ja nuortenil-
tojen yhteydessä Kempele Akate-
mialla sekä Tietotorilla. 
Tieto- ja neuvontapalveluiden 
piste löytyy Kempele Akatemian 

VAPAAEHTOISTYÖ
Verkkonuoret
Mediataidot nettikiusaamista vas-
taan. Verkkonuoret suunnittelevat 
ja toteuttavat tapahtumia, koulutuk-
sia, verkkopelejä ja materiaaleja.
Lukion vapaaehtoiskurssi
Kurssilla lukiolaisilla on mahdollis-

Etsivän nuorisotyön 
yhteystiedot
Etsivä nuorisotyöntekijä
Laura Sinkkonen
p. 050 3136 740
FB: Etsivä Laura Kempele
Etsivä nuorisotyöntekijä
Sari Okkonen
p. 050 3163 741
FB: Etsivä Sari Kempele
Sähköpostiosoitteet 
ovat muotoa: etunimi.
sukunimi@kempele.fi

Etsivä nuorisotyö 
…on suunnattu 15–28 -vuotiaille 
kempeleläisille nuorille
…antaa tietoa eri palveluista ja 
mahdollisuuksista esim. opiske-
luun, työnhakuun, asumiseen, 
toimeentuloon tai terveyteen liitty-
vissä asioissa
…kuuntelee, jos jokin asia painaa 
mieltäsi
…antaa tukea elämäntilanteesi 
selvittelyssä
…etsii yhdessä sinun kanssasi 
parhaita ratkaisuja tilanteeseesi
…on vapaaehtoista, maksutonta 
ja luottamuksellista
Lue lisää: 
www.kempele.fi ->Kempele 
Akatemia ja vapaa-aika ->
Nuorisopalvelut -> Etsivä 
nuorisotyö 
Etsivän nuorisotyön ryhmä ko-
koontuu tiistaisin Kempele Akate-
mian tiloissa. 

Mikäli olet alle 29-vuotias, vailla 
työ- tai opiskelupaikkaa, tee ha-
kemus pajalle netissä osoitteessa: 
http://www.kempele.fi/vapaa-ai-
ka/nuorisopalvelut/zuumi-paja.ht-
ml. Haastattelemme kaikki hakijat, 
jonka jälkeen nuorten starttipaja 
täytetään vapautuvien paikkojen 
perusteella. 
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä 
soittamalla tai vaikkapa Faceboo-
kissa:

Työvalmentaja
Antti Oksanen
antti.oksanen@kempele.fi
p. 050 3163 768
FB: Zuumipajaohjaaja Mira
Työpajaohjaaja
Heidi Huotari 
heidi.huotari@kempele.fi
p. 050 3163 766
FB: Zuumipajaohjaaja Heidi

Seksuaalineuvonta on neuvontaa, 
jossa nuoren kanssa keskustel-
laan seksuaalisuuteen ja seksu-
aaliterveyteen liittyvistä asioista. 
Nuori voi tulla tapaamisille kerran 
tai sopia useampia tapaamisia 
seksuaalineuvojan kanssa. Yleisiä 
keskustelunaiheita ovat seksi, su-
kupuolen moninaisuus, seksuaa-
linen suuntautuminen, ehkäisyn 
valinta, seksuaaliterveysasiat, pa-
risuhde tai omaan kehoon liittyvät 
kysymykset.
Neuvonta on maksutonta ja sitä 
antaa koulutettu seksuaalineuvo-
ja. Tapaamiset ovat luottamuksel-
lisia, joten tapaamisissa käydyistä 
asioista ei puhuta ulkopuolisille 
ilman asiakkaan suostumusta. 
Neuvonta on mahdollista myös 
sähköpostitse.
Seksuaalineuvojaa voi myös kon-
sultoida nuorten ja lasten kanssa 
työskentelevät henkilöt, kuten 
opettajat, terveydenhuollon henki-
lökunta tai muut toimijat.

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

NUORISOPALVELUT

Yökahvilat 7-lk. ->
Akatemian lasten- 
ja nuortentila
Perjantaisin klo 18.00-23.00
15.12., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 
16.3.
13.4., 27.4., 11.5. ja 18.5.
Kun ei ole Yökahvilaa niin seura-
kunta järjestää nuorten Yöpappi-
lan Akatemialla klo 18.00-23.00.

Nuortenillat 
joululomalla
Keskiviikko 27.12. klo 
17.00–20.00 Tietotori
Torstai 28.12. klo 
17.00–20.00 Akatemia
Tiistai 2.1. klo 17.00–20.00 
Akatemia
Keskiviikko 3.1. 
klo 17.00–20.00 Tietotori

YHTEYSTIEDOT 
Pirjo Ranta 
p. 050 3078 678
Heidi Marjomaa-Mikkola 
p. 040 1821 244
Petri Huurinainen 
p. 044 4972 286

NUORISOPALVELUT
KEMPELEEN

NUORTEN TiETO- JA
NEUVONTAPALVELUTi

tiloista osoitteesta Honkasentie 
15, 90450 Kempele.

ZUUMI-PAJA
Nuorten starttipaja

ETSIVÄ
NUORISOTYÖ

SEKSUAALI-
NEUVONTA

– on toimintamenetelmä, jolla lisä-
tään tietoa turvapaikanhakijoista. 
Pakohuoneen kautta tavoittee-
namme on vähentää ennakko-
luuloja ja vihapuhetta. Pakopeli 
on tosielämän seikkailupeli, jossa 
pelaajat lukitaan pelihuoneeseen. 

ESCAPE ROOM
- Yhdessä kohti tulevaa

ta tehdä vapaaehtoistyötä Kem-
pele Akatemiassa.
Tapahtuma- ja 
yökahvila-avustajat
Tule mukaan toteuttamaan ja 
suunnittelemaan yökahviloita ja 
tapahtumia.

LEIRIT
Varhaisnuorten leiri
1.-7.-luokkalaisille
5.-7.3.2018 Luurinmutkassa, 
Utajärvellä. Leirin hinta 51€
Ilmoittautuminen 15.1.–11.2.2018 
kunnan kotisivuilla:
https://www.kempele.fi/kempele-
akatemia-ja-vapaa-aika/nuoriso-
palvelut/ajankohtaista.html
Leirin järjestävät Kempeleen 
kunnan nuorisopalvelut sekä 
Kempeleen seurakunta.
Matias ”Matti” Jurmu 
p. 044 4972 288 (kunta)
Merja Veikkolainen 
p. 040 7790 372 (srk)

Huoneesta poispääsy tapahtuu 
löytämällä asioita ja elementte-
jä, joiden avulla huoneen pulmat 
ja mysteerit ratkeavat. Aikaa on 
60 minuuttia. Ongelmanratkaisu 
vaatii yhteistyötä, nokkeluutta ja 
loogista päättelykykyä.
Kenelle? 
Pakohuonetta suosittelemme ylä-
kouluikäisille ja vanhemmille. Sopiva 
ryhmäkoko on 3-4 henkilöä. Pako-
pelit ovat mitä parhainta tekemis-
tä kavereiden tai vaikka perheen 
kesken. Ne motivoivat pelaajia uu-
della, kiehtovalla tavalla tiimityöhön 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
Kukaan ei halua jäädä loukkuun ja 
aika juoksee...
Varaaminen: 
Varaus on mahdollista tehdä vii-
meistään kolme arkipäivää ennen 
varausta, varauskalenterista näet 
mitkä ajat ovat vapaana. Varaa 
60min vuorosi  ja täytä pyydetyt 
tiedot huolellisesti.
Emme tarvitse henkilötunnustasi, 
voit laittaa kohtaan 010101-0101.
Huom! Varauksesi on hyväksytty 
vasta kun saat varausvahvistuk-
sen sähköpostiisi. Mahdollisissa 
poikkeustilanteissa tai erityisryh-
missä ole yhteydessä sähköpos-
tilla osoitteeseen: matias.jurmu(at)
kempele.fi ja heidi.marjomaa-mik-
kola@kempele.fi.

Varaa pakohuone osoitteessa: 
www.kempele.fi/pakohuone
Kaikkien kyselyyn vastanneiden 
kävijöiden kesken arvotaan 3 
kpl 100 € arvoisia lahjakortteja 
Exit Oulun Escape Roomiin. 

Yhteystiedot: 
Heidi Marjomaa-Mikkola 
p. 040 1821 244
Matias ”Matti” Jurmu 
p. 044 4972 288.
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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: 044 497 2234

Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 4636 350

Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13, 
Puh. 050 463 6360

Puukoulun esikoulupäiväkoti
Haukkasuontie 2,  
Puh. 050 4636 369

Pikkukokon päiväkoti
Pikkukokko 2, Puh. 050 463 6373

Linnakangastalon päiväkoti
Linnakaarto 20, 
Puh: 050 4636 666

Santamäkitalon päiväkoti
Peltomiehentie 5, 
Puh: 044 4972 244

Kirkonkylän esikoulupäiväkoti
Vihiluodontie 585 Puh. 044 497 2243

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

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

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

Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 4636483

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

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

Santamäkitalon koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483

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

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

Lukio 
Koulutie 4 B
Puh: 050 316 9593, Fax: 08 520 
8088

Tietotorin lasten- 
ja nuortentila
Koulutie 4B
Puh: 044 497 2287

Akatemian lasten ja nuortentila
Honkasentie 15,  
90450 Kempele

Kempele Akatemia 
Honkasentie 15 
90450 Kempele

Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409

Tietotori
Koulutie 4B,
Puh. 044 497 2308

Virkistysuimala Zimmari
Lehmikentäntie 2, 
Puh: 050 316 9406

Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1, 
Puh. 050 463 6390

www.kempele.fi  •  
m.kempele.fi

Lapsena joulun alla mieleni täyttyi 
usein kysymyksistä: Miten jou-
lu tulee? Millä joulu tulee? Entä 
missä se on väliajat, silloin, kun ei 
vielä ole tulossa? Olihan selvää, 
että joulu liikuskeli loppuvuodesta 
täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, 
kun siitä niin monet laulut ja tarinat 
kertoivat. Ja niin joulu joutui jo taas 
pohjolaan, Luo köyhän niin kuin rik-
kahan saa joulu ihana, Joulupuu on 
rakennettu, joulu on jo ovella. Epä-
selväksi jäi vain se, mitä itse kukin 
tuolla joulun tulolla, joutumisella tai 
saamisella tarkoitti.

En vaikuta olleen ainoa, joka mois-
ta asiaa on pohtinut. Myös Taata 
(F.E. Sillanpää) muistelee joulun tu-
lemista joulupakinassaan vuodelta 
1959: 

Joulun tulo Myllykoluun, siinä oli 
sitä mystiikkaa siinäkin. Se näet 
tuli niin, ettei sen töllin lapsonen 
sitä elimellisillä silmillään nähnyt. 
Ja omituisen viehättävää oli itsek-
seni todeta, että minun lapsuute-
ni joulujen korkeimmaksi ja hie-
noimmaksi muistimomentiksi on 
jäänyt juuri se yksi elämys siellä 
kotoisen joulusaunan lavolla. Että 
minä siis sain sinne kuulla ja siellä 
kuunnella kuinka joulu tuli. Läm-
minverinen ja hehkeäsieluinen äi-
tini sitä aistimusta minulle tehosti, 
heristi hiljaa kuuntelemaan kuinka 
joulu nyt juuri siinä meni saunan 
ohitse sinne meidän pirttiin. Ja 
siellä se tosiaan oli, se joulu, kun 
äiti poikansa kanssa sinne sau-
nasta saapui. Tyven ja hiljainen 
talviyö, luonnon puolesta pimeä, 
mutta ihmissielun jumalaisella 
hengellänsä valaisema juhlayö. 
Jouluyö.

Joulun jälkeen, koulun jälleen al-
kaessa opettajallamme oli tapana 
vielä valitella kuinka Hailuodossa 
ei tänä vuonna ole ollut joulua ol-
lenkaan. Monta kertaa ajatusta ehti 
säpsähtämään, ennen kuin muisti, 
ettei vasta ensimmäisiä viikkojaan 
kuluvana uutena vuotena joulua ol-
lut vielä ollut missään muuallakaan.

Suomalaisen maalaistalon lapsena 
opin myös, että joulu tulee vain, 
jos pirtti siivotaan perusteellisesti. 
Kaikki matot kannettiin kyllä ulos 
imuroinnin ja luutuamisen tieltä joka 
viikko, mutta joulun saapumiseksi 
oli välttämätöntä tuulettaa sohva-
tyynytkin, pyyhkiä pölyt, ja lakaista 
katto (joka lapsuudenkotini vuonna 
1900 valmistuneessa pirtissä on yli 

kolmen metrin korkeudessa) ennen 
kuin joulukuusi kannettiin pirttiin. 
Tuossa vaiheessa oli tietysti itses-
tään selvää, että myös jouluruokien 
ja -leipomusten piti olla valmiina.

Parikymppisenä omillani asuvana 
opiskelijana aloin sitten kyseen-
alaistaa kaikkia noita joulun tulota-
poja. Onhan joulu enemmän kuin 
Joulupukki, joka liikkuu talosta ta-
loon ja saapuisi vuorollaan eri puo-
lille. Eikä joulun tulo voi olla kiinni 
mistään siivoamisista sen kum-
memmin kuin leipomisistakaan. 
Minua ei liiemmin tyydyttänyt Katri-
Helenan vastaus, jonka mukaan 
Joulumaa on ihmismielen rauhan 
valtakunta. Kaikki tonttukoristeet ja 
muut tilpehöörit alkoivat ahdistaa 
minua. Mistä joulussa oikein piti 
olla kysymys? Jäikö minnekään 
krääsän keskelle yhtään jeesuksen-
mentävää aukkoa?
Vietämme jouluna ainutkertais-
ta syntymäpäiväjuhlaa. Kerran 
Jumala syntyi ihmiseksi. Elä-
mällään ja kuolemallaan tuo ih-
minen, Jeesus Kristus, Nasareti-
laisenakin tunnettu, muutti koko 
maailman. Ja hänen syntymänsä 
juhlasta piti joulussammekin olla 
kysymys.

En usko sattumiin, mutta joskus 
tuntuu, että joulun ajankohdaksi oli-
si voitu valita myös joku muu kuin 
talvipäivänseisauksen tienoo. Jou-
lukuun 25. päivä oli nimittäin myös 
roomalaisten jumalana pitämän 
Sol Invictuksen (suom. Voittama-
ton Aurinko) syntymäpäivä. Ei tosin 
ole yksiselitteisesti selvää, onko 
kyseiselle päivälle ensin sijoitettu 
Jeesuksen vai roomalaisen jumalan 
syntymäpäivä. Tuntuu silti onnet-
tomalta yhdistelmältä, että samalle 
päivälle sijoittuu niin merkittävä 
kristillinen juhla kuin pakanallisiakin 
elementtejä. Seurauksena on, että 
meidän joulussamme näkyy ainek-
sia kummastakin juuresta.

Nuoren aikuisen jouluahdistukses-
sani päädyin usein kuvittelemaan 
oman, ihanteellisen jouluni. Sen 
viettäminen tapahtuisi mukavuu-
dettomassa metsämökissä, kiireen 
ja hössötyksen saavuttamattomis-
sa. Jouluruoat kyllä sinne olisin 
kantanut ja mielelläni ottanut mu-
kaan myös läheisimpiä ystäviäni. 
Siellä olisimme saaneet joulusau-
naa lämmitellä, saunoa ja syödä 
kohtuullisessa määrin hyviä joulu-
ruokia sen jälkeen, kun olisimme 
lukeneet jouluevankeliumin. Pitkin 

iltaa olisimme voineet lauleskella 
joululauluja, joista puuttuu suoma-
laiselle joululle ominainen hössötys.

Vaikka nuorempana asuin muuta-
maan otteeseen kahdessakin eri 
maassa Suomen ulkopuolella, en 
ollut siellä joulun aikaan. Minulta 
jäi siis hankkimatta omakohtainen 
kokemus joulusta Itävallassa tai 
Ranskassa. Aikuisempana pääsin 
sitten ulkomaiseen (ja ulkosuoma-
laiseen) jouluunkin tutustumaan, 
kun asuimme perheeni kanssa 
viime vuosituhannen viimeiset 
vuodet Alankomaissa. Onnistuu 
se jouluhössötys hollantilaisiltakin! 
Mutta heidän suurin hössötyksensä 
on (ainakin teoriassa) ulkoistettu jo 
joulukuun 6. päivän Pyhän Nikolak-
sen päivään. Sen verran suoma-
laista hötkyilyä löytyy heistäkin, että 
he viettävät tuota joulupukkia muis-
tuttavan, mutta piispan asuun pue-
tun herran juhlaa jo hänen ”synty-
mäpäivänsä” aattona 5. joulukuuta. 
Silloin hollantilaislapset jännittävät 
Sintin (= Sint eli Sinterklaas) vie-
railua palvelijansa Mustan Pekan 
(Zwarte Piet) kanssa samankaltai-
sin odotuksin kuin suomalaislap-

set joulupukkia. Näin varsinainen 
joulu on (periaatteessa) voitu jättää 
puhtaasti kristilliseksi juhlaksi. No, 
ainakin ajatus on hyvä, mutta kyllä 
markkinavoimat osaavat nykyään 
hyödyntää molemmat juhlat.

Tänä vuonna olen joulun töissä, 
eikä ajatus ahdista minua lain-
kaan. En tiedä, onko siinä kysymys 
tunnetun sanonnan mukaisesta 
vanhuuden mukanaan tuomasta 
viisaudesta vai dementiasta. Tä-
män hetken opetus minulle tuntuu 
olevan se, että joulunviettotapoja 
on olemassa monenlaisia, eikä yk-
sikään niistä ole ainoa oikea. 

Marian ja Joosefin matka Betlehe-
miin oli varmasti todella stressaava. 
Joulustressi on siis aivan ensim-
mäiseenkin jouluun liittyvä asia. 
Kaikki majatalonovet sulkeutuivat 
heidän edessään, sillä he olivat lii-
an myöhään liikkeellä. Tuttu tunne 
Black Friday -kampanjasta myö-
hästyneille. Jeesuksen elämä alkoi 
eläinten syöttökaukalossa. Sitä oli 
tuskin imuroitu, puhumattakaan 
pölyjen pyyhkimisestä eläinsuojan 
pinnoilta. Mutta silti vanhempien 
ilo vastasyntyneestä oli täydellistä. 
Silti paimenet kutsuttiin Jeesus-
ta katsomaan. Ja siitä huolimat-
ta paikalle tulleet itämaan tietäjät 
olivat parhaimpiinsa pukeutuneita 
ja toivat mukanaan parasta, mitä 
rahalla sai. 

Aikojen alussa Jumala loi ihmisen 
omaksi kuvakseen maan tomusta. 
Kaikki maan ja taivaan väliltä kuu-
luu Jumalan suunnitelmaan. Kaikki 
ihmiset, mieltymyksiinsä katso-
matta, ovat ainutkertaisia Jumalan 
kuvia. Siksi voimme iloita Jumalan 
tulemisesta keskellemme kukin 
omalla tavallamme.

Riemullista Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa!

Juha Maalismaa
Kempeleen seurakunnan 
seurakuntapastori
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