
Ylikylän puukoulusta nykyaikaiseksi 
pienten lasten Ylikylän päiväkoti-kouluksi

Kunnan päättäjät ja viranhaltijat 
ovat olleet koulumyönteisiä, mikä 
on näkynyt mm. mittavina kouluin-
vestointeina. Radan itäpuolen kou-
luista kasvun paineet ovat kohdis-
tuneet pitkään Ylikylän kouluun. 

Kempeleen kansakoululaitoksen 
historiassa oltiin ensimmäisen ker-
ran 1908 tilanteessa, että kouluun 
ilmoittautui enemmän oppilaita 
kuin voitiin sijoittaa. Ratkaisuksi 
kuntakokous päätti kansakoulun 
johtokunnan esityksestä 22.9.1908 
käynnistää kansakoulutoiminnan 
Ylikylällä. Ylikylän kansakoulun 32 
oppilasta ja opettaja aloittivat kou-
lun Samuli Tuohinolta vuokraamis-
sa tiloissa. Kahden luokkahuoneen 
koulun päärakennus eli Puukoulu 
(Pekurin pirtti) valmistui 1911. Kun-
nanvaltuusto päätti 1927 aloittaa 
kunnassa alakansakoulutoimin-
nan. Sota-aika kasvatti edelleen 
koulun oppilasmäärää ja 1940 siir-
toväen sijoittamisesta kuntaan op-
pilasmäärää kasvoi entisestään. 
Sodan jälkeen oppilaita jouduttiin 
siirtämään edestakaisin Ylikylältä 
Kirkonkylän kouluun. 

Vuoden 1948 kansakoululain myö-
tä koulutilat kävivät jälleen ahtaik-
si. Kunnanhallitus ja -valtuusto te-
kivät 1949 päätöksen Puukoulun 
laajentamisesta. Yksikerroksinen 
laajennus valmistui 1953. Suurten 

ikäluokkien aloittaessa koulun kävi 
koulu yhä ahtaammaksi. Puukoulu 
ei riittänyt, vaan koulu toimi jo kol-
messa toimipaikassa. Koulusta oli 
tullut kunnan suurin. Oppilasmää-
rän kasvaessa edelleen täytyi 1969 
ottaa käyttöön Puukoulun opetta-
ja-asuntoja. Vuonna 1987 kunnan-
valtuusto päätti, että Puukoulusta 
tehdään tulevaisuudessa Kempe-
leen koulumuseo, mutta tämä pää-
tös jäi toteutumatta. Kun 1-6 vuo-
siluokkien koulun rakentaminen to-
teutettiin 1998-1999, Puukoulu oli 
viimeisiä tiloja myöten käytössä. 
Uusien koulutilojen valmistuttua 
1999, aloittivat Puukoululla myös 
päiväkodin esiopetusryhmät. Puu-
koulun tilat jouduttiin ottamaan uu-
delleen koulun käyttöön syksyllä 
2001. Vuonna 2002 sivistyslauta-

kunta arveli, että 2008 Linnakan-
gastalon valmistuttua "Ylikylän 
koulun vanhasta osasta koulukäy-
tössä osittain luovuttaneen. Osa 
Ylikylän koulun vanhasta osasta 
jää edelleen puskuriksi perusope-
tuksen ja esikoulun/päivähoidon 
kasvaviin tilatarpeisiin." Näin ei 
kuitenkaan käynyt, vaan Puukou-
lulla opiskeltiin edelleen.

Viime joulukuussa Puukoulusta oli 
luovuttava. Kiitoksen tästä ansait-
sevat Ylikylän koulun vanhempain-
toimikunta, kunnan tilapalvelut ja 
kaikki johtavat viranhaltijat sekä 
luottamushenkilöt. Ilman yhteis-
työtä ja yhteistä tahtoa Puukoulul-
la opiskelevat 2. luokat eivät olisi 
voineet aloittaa 7.1.2018 Hovintien 
koulussa. Jälleen kerran oli kun-
nassa tehty lapsiystävällisiä ja ter-
veyttä sekä hyvinvointia edistäviä 
päätöksiä.

Ylikylän koulun 110-vuotinen his-
toria on ollut pisimpään Puukou-
lun historiaa. Nyt tuota huonokun-
toiseksi käynyttä kouluvanhusta ei 
enää ole. Loputkin vuosien 1908-
1953 rakennuskokonaisuudesta 
on kohta purettu. Ylikylän koulun 
entiset oppilaat ovat käyneet muis-
telemassa Puukoulun pihalla kou-
luaikojaan ja ottamassa kuvia van-
hasta koulustaan. Puukoulun his-
toria jatkunee Kempeleen museon 
pihalle rakennettavassa hirsitalos-
sa. Puukoulun tontille valmistuu 
1.8.2019 mennessä 320 lapselle 
monimuotoinen ja uusien opetus-
suunnitelmien mukainen pienten 
lasten Ylikylän päiväkoti-koulu. Yli-
kylätalon keskeinen sijainti ja hyvät 
tilat palvelevat myös Kempele Aka-
temiaa ja kuntalaisia.

Hyvä kasvaa Kempeleessä 
– kesäisin terveisin, 

Antti Peisterä
Ylikylän koulun rehtori

Kempeleen kunnan 
kehitys alle 2000 
asukkaan maalaispitäjästä 
lähes 18 000 asukaan 
kaupunkimaiseksi ja 
elinvoimaiseksi kunnaksi 
on ollut suuri. Yksi kunnan 
vetovoimatekijä ovat olleet 
Kempeleen tasokkaat 
koulut. 
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Puukoulun jäähyväiset joulukuussa 2017.

Puukoulu 1900-luvun alussa.

Kaavoitus ja osa maankäytöstä muuttavat kun-
nantalolta osoitteeseen Vihikari 10.

Kaavoittaja, kaavasuunnittelijat, maankäyttö-
päällikkö ja tekniset avustajat palvelevat uudes-
sa osoitteessa 6.8.2018 alkaen. Puhelinnume-
rot säilyvät ennallaan. 

Rakennusvalvonnan ja mittaustoiminnan yksiköt 
jatkavat työskentelyään kunnantalolla osoittees-
sa Asemantie 1.
www.kempele.fi/yhteystiedot/tekniset-palvelut

TEKNISET PALVELUT

Muutoksia kunnan 
palvelupisteissä

Kesän 2018 aukioloaikoja kunnan toimipisteissä
Kunnantalo on suljettuna 
heinäkuun 1.-31.7.2018

Kempele-opiston toi-
misto on suljettuna 25.6.-
5.8.2018.
 
Terveyskeskuksen auki-
oloajat löytyvät seuraavalta 
aukeamalta.
 
Sosiaalitoimisto on sul-
jettu ajalla 9.7.-29.7.2018. 
Kiinnioloaikana sosiaalitoi-
mistossa on puhelinpäivys-

tys. Kiireellisissä lastensuo-
jeluasioissa sekä kiireellisis-
sä muissa sosiaalipalvelui-
ta koskevissa asioissa yh-
teydenotot virka-aikana klo 
8-16 puh. 044-497 2273. 
Kiireettömissä asioissa yh-
teydenotot arkisin puh. 044-
4972260 klo 9-11.
Virka-ajan ulkopuolella arki-
sin klo 16 - 08, viikonloppui-
sin ja arkipyhinä kiireellisiä 
sosiaalipalveluita koskevis-
sa asioissa voi ottaa yhteyttä 
Oulun seudulliseen sosiaali-

päivystykseen p. 044-703 
6235. Kiireellisten työtehtä-
vien aikana sosiaalipäivys-
täjät eivät pysty vastaamaan 
puhelimeen. Näissä tilan-
teissa voi ottaa yhteyttä hä-
lytyskeskukseen puh. 112.
 
Kirjasto Pääkirjaston ke-
säaukioloajat 14.5. – 24.6. 
ja 30.7. – 12.8: ma - pe klo 
11 – 19, la suljettu. 25.6. – 
29.7.: ma ja ke klo 11 – 19, 
ti, to ja pe klo 11 – 17, la sul-
jettu. Poikkeuksia pääkirjas-

ton aukioloajoissa: pe 8.6. 
avoinna klo 11 - 16, to 21.6. 
avoinna aattoaikataulussa 
klo 11 - 16, pe 22.6. suljettu 
(juhannusaatto). Juhannus-
pyhinä palautusluukku ei ole 
käytössä.  Tietotorin lähikir-
jasto on suljettu 1.6.-12.8. 

Zimmari on suljettu 1.6. - 
31.8. (vuosihuolto).

Kempeleenkartanon 
toimisto on suljettu 2.-
31.7.
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Rakennusvalvonta tiedottaa
Rakennusvalvonta on kiinni 2.7. -27.7.2018 välisen ajan 

Rakennusvalvonta pyrkii käsittelemään 11.6.2018 saapuneet täydelliset hakemukset 
ennen valvonnan sulkemista. 
Rakennuslupien käsittely jatkuu elokuussa normaaliin tapaan. 
Sähköisiä lupahakemuksia voi jättää normaaliin tapaan lupapiste.fi palvelun kautta 
rakennusvalvonnan ollessa kiinni. 
Viranomaiskatselmukset kannattaa tilata hyvissä ajoin ennen lomakautta ja viranomaiskatsel-
muspyyntöjä voi jättää osoitteeseen rakennusvalvonta(at)kempele.fi heinäkuun aikana. 
Pyyntöihin reagoidaan rakennusvalvonnan toiminnan jatkuessa. 
Lainvoimaisille rakennusluville suoritetaan rakennusten merkitsemistä ja korkojen antamista 
heinäkuun aikana 

Yhteyshenkilö/tilaukset: 
tekninen avustaja Jaana Jokela  p. 050-3169 539 / jaana.jokela(at)kempele.fi 

Lisätietoja antaa: 
rakennustarkastaja Hannu Paasovaara  p. 050-4636 520 / hannu.paasovaara(at)kempele.fi

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

Myytävänä polttopuita
Tekniset palvelut myy tarjousten perusteella polttopuita.
Myytävät kasat (12 kpl)  sijaitsevat:  

Kokkokankaalla, Kokkokankaan päiväkodin - Haukka-
kaarto 17 välisellä puistoalueella.

Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää kaikista ka-
soista, mutta tarjoajalla on mahdollisuus saada vain kaksi 
kasaa.  
Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa kun-
nantalonneuvonnasta os. Asemantie 1 tai Kempeleen kun-
nan internet-sivuilta osoitteesta www.kempele.fi.
Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa
perjantaihin 15.6.2018 klo 12.00 mennessä, 
merkillä POLTTOPUUT

- kunnantalon neuvontaan Asemantie 1  
- kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi 

Maksu laskutetaan. Polttopuut voi hakea, kun lasku on 
maksettu.

Lisätietoja: 
Paula Taskila p. 050 316 9669 
  
6.6.2018 Tekniset palvelut
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Näkemien raivauksia
Kunnallistekniikka käy loppukesäisin läpi katujen liittymä-
näkemiä katu- ja kevyen liikenteen väylien osalta, erityi-
sesti tärkeimmillä koulureiteillä, niiden turvallisuuden pa-
rantamiseksi. 
Tällä kasvukaudella kunnan länsialueista ovat eritystark-
kailussa; Ollakantien, Kyntömiehentien, Hiekkakuopantien, 
Santamäentien, Niittyrannantien, Hahtorannantien ja Sark-
kirannantien sekä Kirkkotien, Ollilantien ja Paiturintien ris-
teysalueet. Mikäli kiinteistösi sijaitsee kyseisten katujen tai 
niihin liittyvien pyöräteiden risteysalueella, olisi hyvä pois-
taa pensaat ja puiden oksat, jotka ovat kasvaneet peittä-
mään näkymiä. 
Lisäinfoa asiasta antavat kunnanpuutarhuri Sari Palo, p. 
044 497 2512 ja kunnallistekniikan työnjohtaja Paula Tas-
kila, p. 050 316 9669.
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TYÖLLISTÄMISPALVELUT

Kesä-
työllistäminen 

2018

Kesätyöseteli
Kesätyösetelit olivat jaossa v. 2001 syntyneille 
nuorille 5.4. saakka. Kesätyöseteleitä jäi hakemat-
ta 83 kappaletta, ja ne arvottiin v. 2000 ja 2002 
syntyneiden hakijoiden (166) kesken. Kaikille 
hakijoille on lähetetty sähköposti arvonnan 
tuloksista 9.4. 

Kesätyöt
Kunnan kymmenen kesätyöpaikkaa olivat 
haettavissa v. 1999 - 2001 syntyneille 
kempeleläisille 12.3. mennessä. Hakemuksia tuli 
määräaikaan mennessä 120 kpl, joten kesätyönte-
kijät valittiin arpomalla. Kaikille hakijoille on 
lähetetty sähköposti tai kirje 14.3. 

Kesäyrittäjyys
Kesäyrittäjärahan haku päättyi 9.3., johon 
mennessä 16 nuorta haki ja pääsi kesäyrittäjäksi. 
Kesäyrittäjärahan jatkohaussa (päättyi 3.4.) 
kesäyrittäjäksi haki ja pääsi 3 nuorta. 
Kesäyrittäjänä aloitti loppujen lopuksi 17 nuorta.
Nuorten 4H-yritykset löytyvät 4H:n nettisivuilta 
https://kempele.4h.fi/4h-yritykset/ 

Lisätietoja kesätyöllistämisestä www.kempele.fi/
kesatyo tai työnsuunnittelija Heli Luukinen, p. 050 
4636 398, etunimi.sukunimi (at) kempele.fi.

Kempeleen kunta toivottaa 
kaikille kuntalaisille aurinkoista 

kesää!
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Kempeleen
terveys-
keskus 
kesällä 
2018
Päivystys ja kiireellinen 
vastaanotto toimivat 
normaalisti.

Ei kiireellinen vastaanotto 
on supistettua; esim. 
kiireettömiä ajanvarausai-
koja, vuosikontrolleja, 
ajokortti- ja terveystodis-
tusaikoja ei voida 
kesälomakaudella tarjota. 
   
Reseptien uusimisaika on 
8 vuorokautta.
Neuvolat, röntgen ja 
terveyskeskussairaala 
toimivat normaali tavalla.

NordLabin Kempeleen 
terveyskeskuslaboratorio 
ja muut toimipisteet 
toimivat kesäaikataulun 
mukaisesti. Ajanvaraus 
toimii normaalisti, 
suositeltavin netin kautta.

Mielenterveysneuvola on 
suljettu 16.–27.7.2018.  
Kiireellisissä asioissa 
yhteys terveyskeskuksen 
vastaanotolle.  

Hammashoitolan toiminta 
on heinäkuussa 
päivystysluonteista, 
ei kiireellinen vastaanotto 
on supistettua.  
Heinäkuussa vastaanotot 
ovat vain terveyskeskuk-
sessa, Ylikylän yhtenäis-
koululla sijaitseva 
hammashoitola on 
heinäkuussa suljettu.
 
Päivystys virka-ajan 
ulkopuolella on 
Oulun seudun 
yhteispäivystyksessä.   
Ennen yhteispäivystykseen 
hakeutumista täytyy 
ensisijaisesti soittaa 
yhteispäivystyksen 
terveysneuvontanumeroon 
(08) 315 2655 tai 
hätätapauksessa 
Hätäkeskukseen 112.    
Käyntiosoite Oulun 
yliopistollinen sairaala, 
Kajaanintie 50, 
sisäänkäynti A1.

Seudullinen 
hammaslääkäri-
päivystys toimii viikon-
loppuisin ja arkipyhinä klo 
10:00–15:00. puh. 044 
7036 426 osoite: Aapis-
tie 3,Oulu. Muina aikoina 
OYS:n yhteispäivystys puh.
(08) 315 2655’

Hyvää kesää 
toivoo 
terveys-
keskuksen 
väki!

KULTTUURI
Museon tapahtumat 
kesä 2018

Museon aukioloajat
Touko- ja syyskuussa museo 
avoinna tilauksesta
Kesä – heinäkuussa 5.6. – 31.7. 
klo 10 – 16
Elokuussa ma – pe 10 - 16
Lastentunnit museolla kesä-hei-
näkuun keskiviikkoisin klo 12

Kesäkuun tapahtumat
7.6. klo 18 – 19 
Museoklubi: Vuoksi Duo
12. – 16.6. Vanhan ajan viikko. 
ti, ke, pe, la klo 10 – 16, 
torstaina klo 12 - 18
Vanhan ajan viikolla museo 
herää henkiin asukkaineen, 
eläimineen ja tapahtumineen.
Tervetuloa elämään hetki kuin 
ennen vanhaan!
14.6. klo 18 Museoklubi: 
Tiina Vaattovaara
22.6. klo 14 – 16 Museon 
Juhannusjuhla
28.6. klo 18 Museoklubi: 
Mikko Perkoila
29.6 klo 14.00. Teatteri tie: 
Henkilö V ja Vinsentti
Käsikirjoitus ja ohjaus Hannu 
Raatikainen.
Alkuperäisteos: Aapeli 'Vinski ja 
Vinsentti'. On kesä ja näkymät-
tömyyspulveri on loppu. Henki-
lö V tuntee olonsa haikeaksi ja 
yksinäiseksi. Silloin eräs harak-
ka ilmoittaa olevansa alustavasti 
kiinnostunut ymmärtämään Hen-
kilö V:n puhetta. Ja tuossa tuo-
kiossa Henkilö V ja Harakka Vin-

sentti muodostavat erinomaisen 
yhdistelmän ryhtyessään asette-
lemaan kesäisiä toimitettaviaan 
tärkeysjärjestykseen. Kesto 1 
tunti, sis. väliajan 20 min.

Liikuntapalveluiden 
toimintaa museon kesässä
Ilo kasvaa liikkuen perheliikunta 
ma ja ke 4 – 20.6. klo 9 – 9.45
Ilo kasvaa liikkuen 4 – 6 vuotiaille 
ma ja ke 4 – 20.5. klo 10 – 10.45
Aamujumppa 9.6. ja 11.6. ja ke 
6.6. ja 13.6. klo 10 - 10.45
Senioreiden liikuntazäpinät 5. – 
21.6. tiistaisin klo 13 – 14 ja tors-
taisin klo 10 – 11 

Heinäkuun tapahtumat
3, 10 ja 17.7. klo 13 Hanuriparti-
on yhteislaulut museolla
4.7. klo 10 Seurakunnan aamu-
hartaus Päivi Ollikainen 
5.7. klo 18 Museoklubi: Inga Söder
7.7. klo 10–14 Museon kesämarkkinat 
18.7. klo 10 Seurakunnan aamu-
hartaus Teemu Riihimäki
31.7. klo 10 Sointupaja esittää 
Hermannin mysteerin. Toiminnal-
linen musiikkiesitys. Sopii koko 
perheelle. Kesto n. 30 minuuttia.

Elokuun tapahtumat
1.8. Seurakunnan aamuhartaus 
Juha Maalismaa klo 10
15.8. Seurakunnan aamuharta-
us Vesa Äärelä klo 10
18.8. Taiteiden yö museolla: 
esiintymässä Kari Tykkyläinen
11. – 12.8 klo 15.00 Teatteri Ne-
liapila esittää: Naurava kylä. Liput 
ovelta 13 €. Lisätietoa www.te

Kempeleen kotiseutumuseolla 
12. – 16.6.2018

ti, ke, pe klo 10 – 16, to klo 12 – 18, 
la klo 10 – 14

Ohjelmassa:
maitolaituriromantiikkaa, vanhoja autoja, 

pula-ajan kokkailua, kahvila
ratsastusta tai kärryajelua ti, ke pe klo 11 – 15 

ja to klo 13 – 17
Ritva-täti tarinoi päivittäin n. klo 12

Kansakoulu ja vanhan ajan leikkejä lapsille keskiviikkona
lampaat pe ja la

Kinkerit ja kinkerikahvit lauantaina
Vapaa pääsy!

Tervetuloa elämään kuin ennen vanhaan!
Kempeleen kotiseutumuseo, Kirkkotie 18, 90440 Kempele

Vanhan ajan viikko
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Kempeleen yhteisösivut
Kempeleen naisvoimistelijat ry

Kempeleen naisvoimistelijat ry tarjoaa monipuolista liikun-
taa lapsille ja aikuisille Kempeleessä. KNV:llä on Suomen 
Olympiakomitean ja Suomen voimisteluliiton myöntämä ai-
kuisten ja lasten liikunnan tähtimerkki, eli todistus laaduk-
kaasta seuratyöstä.

Meillä on aikuisliikuntatunteja kaiken tasoisille liikkujille! 
Tule löytämään oma juttusi: tarjoamme kehonhuoltoa, tans-
sillista liikuntaa ja tehokasta treeniä. Lisäksi tarjoamme eri 
workshoppeja, kuten pilatesta ja twerkkausta. Syyskuussa 
2018 alkaa uusi Elämäni eläkevuodet- valmennusryhmä, 
jonka tavoitteena on herättää liikkumisen ja hyvinvoinnin 
kipinä sinussa!

Lapsia ja nuoria liikuttavat koulutetut ja kokeneet ohjaajat. 
Jokaisessa ryhmässä on kaksi ohjaajaa, mikä takaa jokai-
selle lapselle mahdollisuuden tulla kohdatuksi yksilöllisesti! 
Perheliikunta, lasten tanssi, satubaletti, voimistelu, cheer-
tanssi ja discotanssi liikuttavat lapsia aina vuosikkaista tei-
ni-ikäisiin.

Lisätietoa löydät netistä www.knv.fi. Syksyn ilmoittau-
tumiset alkavat pian, tykkää meistä Facebookissa ja pysy 
menossa mukana!

Ajax-Sarkkiranta ry

Ajax-Sarkkiranta ry on Kempeleläinen jalkapallon erikois-
seura. Toimintamme laadun takeena on olympiakomitean 
myöntämä lasten ja nuorten tähtimerkki! Löydät meiltä toi-
mintaa kaiken ikäisille tytöille ja pojille, aikuisia ja perheitä 
unohtamatta.

Jalkapalloilijan polku alkaa seurassamme tyypillisesti 3-4 
vuotiaiden perhefutiksesta tai jalkapallokouluista. Toki voit liit-
tyä suoraan mukaan myös olemassa oleviin kilpajoukkueisiin 
tai kesällä aloittaviin harrastejoukkueisiimme oma osaamisesi 
ja halusi huomioiden. Eli harrastuksen aloittaminen onnistuu 
myös varttuneemmalle juniorille tai aikuiselle. Kesäisin toimin-
tamme painottuu Sarkkirannan-, Köykkyrin- ja Kokkokankaan 
kentille. Talviaikana käytämme tekonurmipohjaista halliamme 
ja koulujen saleja. Lisätietoa toiminnastamme löydät kätevästi 
osoitteesta www.ajaxsarkkiranta.fi.

Jo yli 650 pelaajaa kantaa yllään Ajax-Sarkkirannan sini-
valkoisia värejä. Tervetuloa mukaan pelaajaksi, valmentajaksi 
tai muuhun rooliin, hyvään seuraan!

Kempeleen Maratonklubi KeMaKi ry
Kempeleen Maratonklubi ry on perustettu 
vuonna 1985, jolloin klubiin liittyi kymmenkunta 
jäsentä. Nykyisin jäseniä on nelisenkymmentä. 
Maratonklubiin kutsutaan jäseneksi henkilö, jo-
ka on juossut ainakin yhden täyspitkän marato-
nin.  Nopeimmat juoksijamme ovat taivaltaneet 
matkan alle 2,5 tunnin ja hitaimmat yli 4 tuntiin.

Toimintamme perustuu sekä urheilukilpailu-
jen järjestämiseen että niihin osallistumiseen. 
Järjestämme vuosittain Kempele-Z-Maratonin 
kesällä, Pertin Hiihdon talvella, MourunkiRunin 
syksyisin ja Baanarunin eli "Paavon Pammauk-
sen" keväällä. Kesä-elokuussa meillä on yhteis-
lenkki joka tiistai-iltana kello 19.00 Sarkkirannan 
pururadalla. Lisäksi järjestämme kokopäivän lii-
kuntatapahtuman joulukuussa vuoden lyhim-
män päivän kunniaksi. Silloin voi juosta, kävel-

lä, pyöräillä, uida, hiihtää jne. auringonnoususta 
-laskuun. Todettakoon vielä, että kisoihimme 
osallistuu vuosittain yli tuhat eritasoista urheili-
jaa sekä parisataa talkoolaista! 

Tänä juhlavuotenamme  meille on myönnet-
ty Suomen Aikuisurheiluliiton Maratonin SM-
kilpailu. Kisat juostaan 30:nnen Z-maratonin 
yhteydessä 4.8.2018.

Toivotamme kaikki juoksemisesta kiin-
nostuneet iästä riippumatta osallistumaan 
yhteislenkeillemme ja muihin tilaisuuksiin.                                                                                                                                   
          

Lisätietoja yhteislenkistä antaa Jouko Lyy-
tikäinen, puh. 040 5689051 sekä muista ta-
pahtumista Klubin puheenjohtaja Juha Liljamo, 
puh. 044 9794488 tai www.kempelemaraton.
net.

Kempeleen Kiri
Kempeleen Kiri on urheiluseura, 
jonka lajeja ovat pesäpallo, yleis-
urheilu ja hiihto.

Pesäpallossa seuralla on tällä 
hetkellä joukkueet kaikissa ikäluo-
kissa. Seuran edustusjoukkueet 
pelaavat naisten Superpesikses-
sä ja miesten Ykköspesikses-
sä. Kempeleen pesäpallostadion 
Koukkupaja Areena sijaitsee Sark-
kirannassa ja kerää joka kesä ot-
teluihin tuhansia katsojia.

Yleisurheilussa Kiri pyrkii mah-
dollistamaan seuran jäsenille kun-
to-, kilpa- ja huippu-urheilua edellytyksiensä mukaan ja vaikuttamaan liikuntapaikkojen kehi-
tystyöhön. Kempeleen yleisurheilukenttä sijaitsee myös Sarkkirannassa.

Hiihdossa Kempeleen Kirin toiminta keskittyy lasten ja nuorten hiihtoharrastuksen tukemi-
seen. Kiri on järjestänyt vuosittain yhteistyössä Kempeleen Pyrinnön kanssa kansalliset Zep-
pelin-hiihdot, piirikunnallisen Rantalakeus-Cupin osakilpailun sekä Hippohiihdot. Kempeleen 
hiihtostadion sijaitsee Köykkyrissä.

Kempeleen Tennis Kempeleen Kertalaaki ry
Kempeleen Tennis pyrkii tarjoamaan laa-
dukasta tennistoimintaa edullisesti. 

KemTen:ssä 
tennistä pela-
taan rennos-
ti, pilke sil-
mäkulmassa. 
Kesäisin mei-
dän  kau t -
tamme saa 
ostettua to-
della edullisen 
verkkokalen-
teripohjaisen 
kaus i ko r t i n 
Sarkkirannan 
hiekkateko-
nurmille.

Seuramme junioripelaaja 
Nooa idolinsa kanssa.

Keilaseuran kotihallin on Pelixir Kempele
Vakiovuoromme on torstaina kello 19.00. 
Tervetuloa mukaan, voit keilata harrastuk-

sen vuoksi tai kilpailla myös aktiivisesti.
Yhteystiedot: Keilahallilta löytyy tiedot-

teemme tai Valto Salonperä 0400-591181, 
valto.salonpera@kirjasalo.net
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Nuu-teatteri
Nuu-teatteri on 
Kempeleessä toimi-
va harrastajateatteri. 
Teatterin kotinäyttä-
mönä on Kempeleen 
Nuorisoseurantalo 
ja teatteri tekee yh-
teistyötä Kempeleen 
Nuorisoseuran kans-
sa. Teatteriyhdistys 
valmistaa teatteriesi-
tyksiä ja antaa maini-
on harrastusmahdolli-
suuden teatterinteosta 
kiinnostuneille. Nuu-
teatterissa nähdään vuodessa yleensä yksi tai kak-
si kokopitkää ensi-iltaa. Esiinnymme Kempeleessä, 
mutta teemme vierailuja myös muualle. Lisäksi jär-
jestämme tilauksesta lyhyitä ja viihdyttäviä ohjelma-
palveluita pienoisnäytelmien tai sketsien muodossa 
ja osallistumme harrastajateatterifestivaaleille. 

Nuu-teatteriyhdistyksen toiminnan tarkoituksena 
on tehdä mieleenpainuvia, koskettavia ja viihdyttä-
viä esityksiä. Teatteri tarttuu haastaviinkin tekstei-
hin ja pyrkii tarjoamaan yleisölleen korkealaatuisia 
kulttuurielämyksiä. Nuu-teatteri on Suomen harras-
tajateatteriliiton jäsen ja järjestää jäsenilleen koulu-
tusta, teatterimatkoja ja mahdollisuuden tutustua 
harrastajateatteritoimintaan niin Kempeleessä kuin 
valtakunnallisellakin tasolla.

Tule mukaan toimintaamme! Etsimme aina uusia 
kykyjä lavalle ja myös kulisseihin monenlaisiin teh-
täviin: lavastukseen, puvustukseen, valoihin, ääniin, 
tarpeistoon, kuiskaukseen muiden muassa. Säh-
köposti: nuuteatteri@gmail.com ja kotisivut: www.
nuuteatteri.net

Kempeleen Nuorisoseura

Kempeleen nuorisoseura ry on jo vuonna 1894 
perustettu yhdistys. Seurantalo sijaitsee Kempe-
leen keskustan kupeessa, kirkkojen ja terveyskes-
kuksen lähellä osoitteessa Kirkkotie 19. Nykyinen 
seurantalo on valmistunut vuonna 1987.

Onko juhlapaikka hakusessa? Nuorisoseuralla on 
toimivat tilat kaikenlaisiin juhliin ja tanssiliikuntaan. 
Talossa vietetään häitä, ristiäisiä, syntymäpäiviä ja 
muita perhejuhlia. Tiloissa harrastetaan tanssia, ve-
restetään kättentaitoja ja tehdään teatteria. Puitteet 
sopivat myös kokouskäyttöön. Tiloihin on esteetön 
kulku liikuntaesteisille. Nuorisoseuralla toimii aktiivi-
nen harrastajateatteri, Nuu-teatteri. Lisätietoja teat-
terista kotisivuilta www.nuuteatteri.net

Nuorisoseuralla on myös liiketilaa vuokrattava-
na. Tällä hetkellä tiloissa toimii hieroja, mutta lii-
ketila vapautuu 1.7.2018. Tiedustelut seuran pu-
helinnumeroon.

Tervetuloa toimintaan mukaan! Lisätietoja löydät 
kotisivuiltamme www.kempeleennuorisoseura.fi

Yhteystiedot: Puh. 050 5705610 (yhteydenotot 
mieluiten klo 14-18 välisenä aikana)
Sähköposti: kempeleennuorisoseura(at)gmail.com

Kempeleen 
Askastupayhdistys ry
Kempeleen asukastupa – kaikkien kuntalaisten 
olohuone osoitteessa Honkasentie 11 (Kempe-
le-Akatemiaa vastapäätä) on avoinna ma-pe klo 
10-15.

Asukastupa on tarkoitettu kaikenikäisten kem-
peleläisten kohtaamispaikaksi. Ottamalla osaa toi-
mintaan voi löytää esimerkiksi uusia harrastuksia, 
ystäviä tai mielekkään vapaaehtoistyön. Yhdessä 
suunnittelemme ja toteutamme tilaisuuksia ja ta-
pahtumia, joista ilmoittelemme Rantalakeudessa, 
kotisivuillamme, Facebookissa ja jäsenillemme jä-
sentiedotteissa. Pääosin tilaisuudet ovat maksut-
tomia, vapaaehtoisvoimin erilaisten asioiden tii-
moilta koottuja rentoja yhdessäolomahdollisuuksia 
joihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Tervetuloa 
vierailemaan Tuvalle, osallistumaan toimintaan ja 
liittymään jäseneksi.

Tupakahvilassa on tarjolla kahvia, teetä ja kah-
vileipää, sekä sanomalehtiä ja muuta lukemista. 
Torstaisin myytävänä myös tuoretta pullaa. Kah-
vilasta voi lisäksi hankkia persoonallisia käsitöitä 
ja mm. onnittelukortteja. 

www.kempeleenasukastupa.net
kempeleen.asukastupa@gmail.com
www.facebook.com/kempeleenasukastupa
puh. 044 273 5545

Kempeleen 4H-yhdistys
Kempeleen 4H-yh-
distys jatkaa menes-
tyksekästä nuoristotyö-
tä Kempeleen alueella.

4H kerhot ovat jo tut-
tuja toimintoja ja vuon-
na 2017 kerhoissamme 
kävi yli 200 lasta!

Kerhotoiminnan li-
säksi työllistämme se-
kä koulutamme nuoria 
työelämään. 

Vuosittain yhdis-
tys työllistää kolmisen-
kymmentä nuorta pää-
osin kotiapupalveluihin 
sekä Kempeleen liikennepuiston kesäkioskiin, ker-
honohjaajia unohtamatta. 

Vastaamme myös Kempeleen alueen 4H yrittä-
jien koulutuksesta. 

Yhdistyksemme jäseniä näet myös osallisena 
alueen tapahtumissa lähes kuukausittain. Olemme 
olleet tekemässä mm. SnowZtormia, sekä osallis-
tumme usein myös koulujen pienempiin popup ta-
pahtumiin ja joka toinen vuosi urakoimme 5-6 luok-
kalaisille suunnatussa Houkutuslabyrintissä sekä 8 
luokkalaisille järjestämme syksyisin metsäpäivän. 

Kesäisin liikennepuistossa on tietysti "Keskiviik-
ko kiiharit" liikennepuistossa ajeleville.

Yhdistyksemme sydän ovat vapaaehtoiset toi-
mijat joita toivomme toimintaamme lisää. 

Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Tiina Jo-
kinen.

Partiolippukunta Samposet

Kempeleessä on ollut partiotoimintaa vuodes-
ta 1959. Samposepot ja Samposiskot yhdistyivät 
vuonna 1977, jolloin perustettiin Samposet. Ensi 
vuonna partiotoimintaa on siis ollut Kempeleessä 
jo 60 vuotta. 

Sudenpennut ovat 7 – 9-vuotiaita, seikkailijat 10 – 
12 –vuotiaita, tarpojat 13 – 14 – vuotiaita, samoajat 
15 – 17 – vuotiaita ja vaeltajat 18 – 22 –vuotiaita. Ai-
kuisten johtajien tehtävänä on mahdollistaa lasten ja 
nuorten partiotoimintaa ja olla erityisesti tukemassa 
nuorten johtajien kasvua johtajana. Jäseniä Sampo-
sissa on 198 ja se on jäsenmäärältään Pohjanmaan 
Partiolaisten kolmanneksi suurin lippukunta. 

Samposet kokoontuvat Kirkonkololla ja Kokko-
kololla. Lippukunnan retkeilyalue Ängestörmä löy-
tyy Tyrnävältä. 

Partio on: kavereita, ystäviä ja yhdessäoloa, yh-
dessä tekemistä, seikkailuja ja elämyksiä, tavoitteel-
lista toimintaa, otetaan vastuuta... Partio on: kaikille 
avointa, toimintaa kieleen, uskontoon ja taustaan 
katsomatta, edullinen harrastus...

Partioinfo toiminnasta kiinnostuneille järjestetään 
tiistaina 14.8. klo 18 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksella. Infossa kerrotaan tarkemmin toimintaan 
ilmoittautumisesta (ennakkoilmoittautumisia emme 
pysty ottamaan). Jos haluat tulla mukaan johtajaksi, 
voit olla jo ennen infoa yhteydessä lippukunnanjoh-
taja Sirkku Kangastaloon. Lisätietoja partiotoimin-
nasta www.samposet.fi, www.partio.fi.

Suomi-Venäjä -seuran 
Lakeuden osasto
Suomi-Ve-
n ä j ä - S e u -
ran Lakeu-
den osasto 
palkittiin vii-
me vuonna 
arvostetulla 
Ladna  –pal-
kinnolla. Val-
takunnallinen tunnustus tuli monipuolisesta, ennak-
koluulottomasta toiminnasta.  Osasto näytti toteen, 
että tavoitteellinen metalliromun keräys voi nostaa 
etupäässä kulttuuri- ja kansalaistoimintaa tekevän 
järjestön ykkössijalle koko Suomessa.  

Kempeleessä romumetallia kerätään nyt jo kuu-
detta kesää, Tyrnävällä neljättä ja Limingassa toista 
kesää. Keräyslavat ovat ko. kuntien työväentalojen 
pihalla. Keräystuotto käytetään kulttuuri- ja muiden 
tapahtumien järjestämiseen ja Lakeuden kouluissa 
venäjänkielen opiskelijoiden stipendeihin.

Pakkasukkojuhla on Lakeuden osaston selkeästi 
suosituin tapahtuma. Osallistujamäärä on kasvanut 
räjähdysmäisesti.  Liikkeelle lähdettiin puolesta sa-
dasta kävijästä. Viime kerralla osallistujia oli jo likem-
mäs 200. Osasto tarjoaa kaikille jouluruuan kaikki-
ne lisukkeineen. Arpajaispöytä notkuu palkinnoista.

Lokakuussa Lakeuden osasto tuottaa Kempe-
leeseen petroskoilaisen Tikapuu -nukketeatterin Vi-
ro 100 vuotta -ystävyyskonsertin. Yhteistyökump-
panina on Kempeleen kunta.

Puheenjohtaja Esko Huotari p. 044-2951 241, 
sihteeri Toivo Piira p.044-2951 241, valtuuston vpj 
Rita Kumpulainen p. 045-6762 6576.

K
uva: Janne S

eppänen

Kuva: Giacomo Misitano Kuva: Mirka Pohjanrinne

Kuva: Rita Kumpulainen
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Ketolanperän
kyläyhdistys ry
Ketolanperän Ky-
lätoimikunta perus-
tettiin 1980. Vuonna 
2012 Kylätoimikun-
ta  muutettiin Keto-
lanperän Kyläyhdis-
tys ry; ksi. 

Kyläyhdistyksen 
vuosittainen toiminta 
koostuu muutamista 
perinteisistä tapah-
tumista että uusista 
kokeiluista. Perintei-
siä tapahtumia ovat 
Metsäkirkko, Kau-
neimmat joululaulut ja Erätulet. Viime vuonna teh-
tiin mm. Koko perheen pyöräretki ja osallistuttiin 
Hyvä Kasvaa Kempeleessä -tapahtumaan, Luuta-
juhlaan ja Vanhanajan viikko -tapahtumaan. Osal-
listuimme myös Miljoona linnunpönttöä -talkoisiin.

Syyskuussa Ketolanperän Koululaisilla oli lau-
antaina koulupäivä. Tähän koulupäivään kyläyh-
distys osallistui grillimestarin ominaisuudessa.  
Samassa tilaisuudessa kyläyhdistys muisti Timo 
Paakkia, kylätoimikunnan perustajajäsentä ja pit-
käaikaista puheenjohtajaa, nimittämällä hänet ky-
läyhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.   

 Viime syksyn suurin ponnistus oli luontopolun 
tulipaikan katoksen rakentaminen. 

 Tänä keväänä kyläyhdistys kutsuu kaikkia Kem-
peleläisiä kuntoilemaan. Ketolanperäntien ja Luo-
nungintien risteyksessä ilmoitustauluun on kiinni-
tetty ”Kuntovihko-laatikko.”  Laatikossa olevaan 
vihkoon voi kirjoittaa nimen ja puhelinnumeron 
mahdollista palkintoa varten. Sarjoja on kolme; 
nuoret, alle 15v (nimen eteen NU), naiset ja mie-
het.  Arvomme jokaisessa sarjassa yhden lahja-
kortin Kempeleen Kyläkauppaan. 

Kuntolaatikko on paikallaan 30.09. -18 asti.  

Vihiluodon kyläyhdistys ry
Vihiluodon kyläyhdistys ry syntyi tarpeesta v 2006

Vihiluoto alueena on ihanteellinen asuinalue. Siitä 
iso ansio lankeaa kyläyhdistyksen jäsenten aktii-
visuudelle ja hyvälle yhteistyölle Kempeleen kun-
nan kanssa. Koko toimintamme ajan olemme ke-
hittäneet alueen liikuntamahdollisuuksia. Niinpä 
rannan tuntumaan, ns. Vihiluodon nokan alueelle 
on pikkuhiljaa rakentunut alueen ”liikuntakeskus”, 
jossa on mm: skeittiramppi, jalkapallokenttä, ran-
talentopallokentät, frisbeerata, uimaranta, piknik 
-alue, pienvenesatama, luistinkenttä ja hiihtoladut 
Kempeleenlahden ympärille.

Viihtyisyydestä ja alueen siisteydestä huolehdim-
me yhdessä kaikkien asukkaiden kanssa. Olemme 
ylpeitä siitä, että täällä ympäristö pysyy siistinä eikä 
ilkivaltaa juurikaan esiinny. Kaikki nämä on toteutet-
tu yhteistyössä Kempeleen kunnan kanssa ja pide-
tään yllä Vihiluodon kyläyhdistyksen talkoovoimin.

Lisätiedot: Vihiluodon kyläyhdistys ry, Matti Nis-
kanen, Vihiluoto 30, 90440 Kempele, 0407171771, 
matti.niskanen@cresta.fi. Eva Maijala, Nurmelan-
tie 5B, 90440 Kempele, 0503621410, evamaija-
la@gmail.com

Rantalakeuden
Eläkkeensaajat RES ry

Yhdistyksemme on perustettu 19.11.2003. Ko-
koonnumme viikoittain tiistaina ja torstaina klo 
13.00 - 16.00  Kempeleen Nuorisoseuralla Kirk-
kotie 19. 

Tiistaina pelataan bocciaa kello 13 alkaen ja se-
nioritanssijat jatkavat tanssilla alkaen klo 14.30.

Torstaina jumpataan kello 10 alkaen ja sen jäl-
keen juodaan kahvit ja kuullaan ajankohtaiset asiat. 

Ulkopuolisten vierailijoiden esitykset piristävät 
kerhopäiviä, samoin jäsentemme esitykset. Toi-
minta jatkuu kello 14 saakka käsitöillä ja kuoron 
harjoituksilla. Kuoromme Vuokot ja Veikot on tär-
keä osa toimintaamme. Erilaiset omat kurssit ovat 
myös osa toimintaamme. 

Kesätauolla olemme toukokuun puolivälistä, ja 
syyskausi alkaa torstaina 13.9.2018 torstaipäivän 
ohjelmalla. Kesän aikana Sarkkirannan montulla 
ulkoillaan pelien parissa tiistaisin kello 13 alkaen, 
säävaraus. Perinteistä nuotioiltaa vietämme hei-
näkuussa ja uusia yhteisiä kohteita on tulossa tu-
levalle kesälle, mm. Turkansaareen tutustuminen, 
kerran ravit ja Kirin pesäpallo-ottelu.

Yhdistyksemme jäsenmaksu on vuonna 2018 
15,00 €/vuosi.  Netistä löytyy aina ajankohtainen 
tieto toiminnastamme. www.rantalakeus.elakkeen-
saajat.fi

Puheenjohtaja Kerttu Mömmö, puh: 050 514 
5422, kerttu.mommo@gmail.com

Eläkeliiton Kempeleen
yhdistys ry
Aidosti sitoutumaton jäsenten yhteisö.Tarjoaa 
arkeen monipuolista ajankäyttöä.

Ohjelmallinen tapaaminen 2 viikon välein. Vii-
koittain toimii 10 harrasteryhmää. Teatteri- ja tu-
tustumismatkoja tasavälein

Katso Google: Eläkeliitto Kempele

Kempeleen
Eläkeläiset ry
Kempeleen Eläkeläiset ry on yli 45 - vuotias yh-
distys, perustettu 4.9.1972. Jäseniä yhdistykses-
sä on 277. Jäsenmaksun määrä v. 2018  on  18 
€/v ja siihen sisältyy Eläkeläinen lehti, joka kertoo 
monipuolisesti ikäihmisten elämästä.

Teemme yhdessä matkoja, retkiä ja teatterivie-
railuja. Perinteiset juhlat ovat äitienpäivä (yhdessä 
vasemmiston kanssa), römppäjuhla marraskuulla 
ja joulujuhla. Osallistumme Eläkeläiset ryn mui-
den eläkeläisjärjestöjen ja myös muiden kempe-
leläisten eläkeläisjärjestöjen järjestämiin juhliin ja 
tapahtumiin.

Kempeleen Eläkeläisten aluejärjestö on  Eläke-
läiset ryn Jokilaaksojen Aluejärjestö ja se on   Elä-
keläiset ry.n jäsenyhdistys.   www.elakelaiset.fi

Eläkeläiset ry on vanhin Suomessa toimiva elä-
keläisjärjestö. Se on puolueisiin sitoutumaton elä-
keläisten etujen puolustaja ja yhdessäolojärjestö.

Toimimme Kempeleen Työväentalolla, Koskelan-
tie 24, Kempele. Kerhopäivämme on torstai, aloi-
tamme klo 10 . Kerhoon pyrimme saamaan asian-
tuntija-alustuksia, väliin jumppaamme, pelaamme 
bocciaa tai laulamme yhteislauluja.

Maksullinen ruokailu klo 11 alkaen, hinta 5 €. Voi 
ostaa myös kotipaketin 3 €n hintaan.

Lopuksi pelaamme bingoa.
Kaikesta toiminnasta tiedotamme kerhossa, il-

moitamme Rantalakeus- lehden seuratoiminta-
palstalla ja www.kempeleenelakelaisetry.fi

Yhteystietoja; puheenjohtaja Veikko Keränen 
p. 044 2699 046, sp veikkopkeranen@gmail.com, 
sihteeri Eila Pietilä p. 040 572 5268 sp eila.pietila@
gmail.com, matkavastaava  Matti Myllylä     p. 050 
530 7876  sp mattimyllyla@mail.suomi.net

Kempeleen Wanhan 
Kirkon Ystävät ry
Kempeleen Wanhan Kirkon Ystävät ry. innostaa 
ihmisiä entistä paremmin tuntemaan Kempeleen 
merkittävimmän historiallisen nähtävyyden, vuon-
na 1691 valmistuneen Vanhan Kirkon. Se on yksi 
Suomen vanhimmista puukirkoista ja harvoista 
jäljellä olevista tukipilarikirkoista. 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kempe-
leen vanhan kirkon tunnettavuutta ja historian tun-
temusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
pyrkii edesauttamaan Kempeleen vanhan kirkon 
restaurointi- ja peruskorjaustyötä, järjestää infoti-
laisuuksia sekä osallistuu eri tavoin peruskorjaus-
työn organisointiin.  Halutaan antaa kempeleläisille 
ja muillekin mahdollisuus kunnan arvokkaimman 
kulttuuriperinnön tukemiseen.

Kuvassa Ukkojen kokkikoulu 7.4.2018
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Kempeleen 
maa- ja kotitalousnaiset
Yhdistyksen tarkoituksena on koota aktiivisia naisia toi-
mimaan aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi, 
ammattitietojensa ja -taitojensa kehittämiseksi sekä kylä- ja 
asuinyhteisönsä hyväksi.

Yhdistys järjestää jäsenilleen kuukausitapaamisia, jois-
sa käsitellään ajankohtaisia jäsenistöä kiinnostavia aiheita. 
Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa järjes-
tämässä kahvituksia. Virkistäydymme retkiä tehden sekä yh-
teisellä jouluaterialla.

Yhdistyksellä on vuokrattavana astioita, kahvinkeitin, hää-
kakkuteline, hyötykasvikuivuri ja kangaspuut.

Jos sinulle on tärkeää lähialueen hyvinvointi, ruoka, koti, 
piha, luonto ja ympäristö tai kokoontuminen hyvässä seu-
rassa, olet sydämellisesti tervetullut joukkoomme.

Meidät tavoitat: sähköpostilla kempeleen.maa.kotitalo-
usnaiset@gmail.com, puheenjohtaja Helena Hytinkoski p. 
0407623889, sihteeri Merja Juvani p. 0505258871, talkoo-
vastaava Sinikka Niemelä p.0503387201. Löydät meidät 
myös facebookista. 

Lions Club Kempele Sampola
Lions Club Kempele Sampola perustettiin 16.3.1983. Jä-
senmäärä on tällä hetkellä 27.

Järjestämme tapahtumia, yritysvierailuja ja aktiviteette-
ja. Toimintansa aikana klubi on osallistunut paikkakunnal-
la monien kohteiden tukemiseen ja avustamiseen. Lisäksi 
olemme tarvittaessa mukana erilaisissa palvelutehtävissä. 
Apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvin-
kin merkittävä. 

Tässä muutamia vuosittain toistuvia aktiviteetteja:
Kirjaston kotipalvelu toteutetaan yhteistyössä Kempe-

leen kirjaston kanssa. Toimitamme kirjaston kotipalvelu-
asiakkaille kotiin kerran kuukaudessa kirjakassit ja samalla 
aikaisemmin toimitetut kirjat palautetaan kirjastoon. Palve-
lun piirissä on tällä hetkellä noin 15 kotipalvelun asiakasta.  

Omaishoitajien virkistyspäivä järjestetään yhteistyössä 
Kempeleen kunnan ja seurakunnan kanssa kerran vuo-
dessa. Virkistyspäivään osallistuu myös omaishoitajien 
hoidettavat. Päivään osallistuu 30 – 40 henkilöä. 

Baana puhtaana aktiviteetti. Kauppakeskus Zeppeli-
nin ja Kempeleen kuntakeskuksen välille on rakennettu 
noin kahden kilometrin pituinen kevyenliikenteen väylä. 
LC Kempele Sampola ja LC Kempele Aurora ovat otta-
neet hoitaakseen roskien keräämisen Baanalta. Keräys 
toteutetaan viikoittain toukokuun ja lokakuun välisenä ai-
kana. Aktiviteetillaan leijonat haluavat kiinnittää kuntalais-
ten huomiota ympäristön omaehtoiseen siisteyteen.  Kuva

Joulun ajan aktiviteettina on Zeppeliinin kauppakeskuk-
sen ympäristön jouluvalaistus. Marraskuun puolivälistä al-
kaen jouluviikolle saakka viikonloppuisin sytytetään alu-
eelle 50 joulupataa.  

Kirjaston kotipalvelu.

Kempeleen  Martat
Marttaliitto (119 v) perustettiin poliit-
tisesti sitoutumattomana naisjärjestönä 
tekemään perheiden ja kotitalouksien 
neuvontatyötä. Nykyisinkin marttajär-
jestö tekee kotitalousneuvontaa, mutta 
enenevissä määrin kansalaisjärjestönä 
erilaista vaikuttamistyötä. Miehetkin ovat tervetulleita jäseneksi. 

Kempeleen Martat on 85-vuotias kempeleläinen marttayhdistys, jonka vireä toiminta käsit-
tää jäsenille suunnattuja tilaisuuksia, tapahtumien järjestämisiä ja muiden tahojen järjestämiin 
tapahtumiin osallistumisia. Pyynnöstä pidämme esityksiä kotimaisesta vihannes-, juures ja 
marjasadosta sekä vaatetuotannon maailmanlaajuisista ongelmista. Vuokraamme perkulaat-
toreita ja termossäiliöitä. 

Kokoonnumme kesä- ja joulutaukoa lukuun ottamatta tiistaisin kahdesti kuukaudessa San-
tamäkitalossa. Lisätietoa toiminnastamme https://www.martat.fi/marttayhdistykset/kempe-
leen-martat-ry/

Tervetuloa jäseneksi, jolloin pääset suunnittelemaan ja osallistumaan monipuoliseen toi-
mintaamme. Lisäksi saat seitsemän numeroa vuodessa ilmestyvän Martat-lehden, hyödylli-
siä jäsenetuja ja uusia ystäviä. 

Kempeleen-Oulunsalon sydänyhdistys ry
Yhdistys toimii Kempeleen ja Oulunsalon alueilla. 

Jäsenmäärämme on noin 400. Yhdistys toimii 
sydänterveyden vaikuttajana ja edunvalvojana.   

Sydänillat pidetään kk:n 3. to klo 18 Santamäki-
talon Sateenkaarisalissa (Peltomiehentie 5, Kem-
pele).  Tilaisuuksien alussa on kahvittelua. Sydä-
nilloissa järjestämme luentoja sydän- ja verisuonitauteihin, sydänlääkkeisiin, ensiapuun, 
liikuntaan, ravintoon ja henkiseen hyvinvointiin liittyvistä aiheista.  Sydänillat ovat kaikille 
avoimia tilaisuuksia.   

Syksystä kevääseen pelaamme lentopalloa Santamäkitalolla lauantaisin klo 8-10. Lisää 
pelaajia sopii mukaan. 

Yhdistys järjestää myös vertaistukitoimintaa. Vertaistukihenkilöiden yhteystiedot löydät 
yhdistyksen kotisivuilta.

Sydänilloista sekä muusta toiminnasta ilmoitetaan Rantalakeus-lehden seuratoimintapals-
talla.

Puheenjohtaja Ulla Mattila puh. 040-746 6832, ullamaija.mattila@gmail.com 
Sihteeri Heikki Mattila puh.0400 630540, humattila@gmail.com
kotisivut: sydanliitto.fi/kempele-oulunsalo 
yhdistyksen sähköposti: kempele-oulunsalo@sydan.fi

MLL Kempeleen paikallisyhdistys
Mannerheimin lastensuojeluliiton Kempeleen paikallisyhdistyksen toiminta jatkuu aktiivisena 
kesällä ja syksyllä! Tulevaa ohjelmaamme ovat:

- Perheretki Ähtärin eläinpuistoon 9.6. Samalla reissulla käymme myös Keskisen kylä-
kaupassa ostoksilla. Reissulle on vielä muutamia paikkoja jäljellä! 

- Viime kesältä tuttu ja suosittu puistokahvila tänä kesänä kahdessa eri puistossa; Sark-
kirannan urheilukentän leikkipuistossa sekä Röllipuistossa Linnakankaalla. Sarkkirannassa ko-
koonnumme tiistaisin 5.6. alkaen klo 10-13 ja Röllipuistossa torstaisin 7.6. alkaen klo 10-13. 
Yhdistys tarjoaa juomaa ja pientä purtavaa ja myös omia eväitä voi ottaa mukaan.

- Syksyllä jatkuu suosittu muskari Hovilassa. Liikkuva Laulureppu vetää jälleen kahta 
muskariryhmää torstaisin 30.8. alkaen. Varmista paikkasi nyt ja ilmoittaudu mukaan nettisivu-
jemme kautta.

- Syksyllä jatkuvat myös kaikille avoimet ja ilmaiset perhekahvila Tietotorilla tiistaisin,  
perheliikunta Kirkonkylän koululla sunnuntaisin, sekä ompelukurssit keskiviikkoisin kahden 
ryhmän voimin. Näistä lisää tietoa sekä ilmoittautuminen nettisivuillamme.

- Ruokajaot pyörivät myös kesällä entiseen tapaan ja näistä löydät lisätietoa nettisivuil-
tamme sekä Facebook-ryhmästä

Lisää tietoa toiminnasta sekä ilmoittautumiset löytyvät osoitteesta: kempele.mll.fi . Tiedo-
tamme tulevista tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista myös Facebook-ryhmässä: MLL 
Kempele

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan uudet ja vanhat tutut!
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Uusia opiskelijoita otetaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä, mikäli 
paikkoja vapautuu.
Opetus on yksilöopetusta 30 min. 
/ vko / opiskelija.
Opiskelupaikan varmistumises-
ta ilmoitetaan henkilökohtai-
sesti.
Kurssimaksu laskutetaan opiske-
lupaikan varmistuttua.

Yksilöopetukseen liittyvät tiedus-
telut musiikinopettaja Kari Suvi-
lehto p. 050 5236 832.

Musiikin yksilöopetusta anne-
taan seuraavissa instrumen-
teissa: 
piano, huilu, harmonikka, viulu, 
sello, rummut, klassinen kitara, 
sähkökitara, klarinetti, saksofoni 
ja lisäksi: klassinen yksinlaulu ja 
pop/jazz - yksinlaulu 

Kempele-opiston toimisto on sul-
jettuna 25.6.-5.8.2018.

Kempele-opiston väki toivottaa 
opiskelijoilleen aurinkoista ja 
lämmintä kesää!

KEMPELE-OPISTO

LMOITTAUTUMINEN 
LUKUVUODEN 2018-2019 
OPINTOIHIN ALKAA
lauantaina 25.8.2018 klo 9.00 
nettisivullamme kempele.fi/
Kempele-Akatemia ja vapaa-aika/
Kempele-opisto. 

Lauantaina 25.8. klo 9.00-12.00 
otamme ilmoittautumisia vas-
taan myös Kempele-opiston 
toimistolla ja Taitolassa (Kem-
pele-opiston toimisto: Honkasen-
tie 15 ja Taitola: Asemantie 1). 

Puhelimitse ilmoittautuminen, p. 
050 4636 431
- 25.8. klo 9.00-12.00
- 27.8. alkaen toimistoaikana (ma-
pe klo 8.00-16.00)

Lukuvuoden 2018-2019 opinto-
ohjelma jaetaan elokuussa viikko-
jen 32-33 aikana niihin kotitalouk-
siin, joilla ei ole markkinointi- tai 
ilmaisjakelukieltoa. Opinto-oh-
jelma julkaistaan myös Kempe-
le-opiston nettisivulla kesäkuun 
aikana.

UUSIEN OPPILAIDEN 
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 
MUSIIKIN YKSILÖOPETUKSEEN 
LUKUVUODELLE 2018-2019 
Ilmoittautuminen on alkanut net-
tisivullamme kempele.fi/Kempele 
Akatemia ja vapaa-aika/Kempele-
opisto

HUOM! Kaikki ennakkoilmoit-
tautuneet saavat aluksi vara-
sijan.

KIRJASTO

Kesäaukioloajat 14.5. – 24.6. ja 
30.7. – 12.8.

PÄÄKIRJASTO
Ma-pe  11 - 19
La          suljettu

Kesäaukioloajat 25.6. – 29.7.
Ma ja ke       11 - 19
Ti, to ja pe   11 - 17
La                 suljettu
Kirjasto suljetaan pyhien aattoina 
klo 16.

Poikkeuksia pääkirjaston auki-
oloihin: Pe 8.6. avoinna klo 11-
16. To 21.6. avoinna klo 11-16. 
Pe 22.6. suljettu. Huom! palautus-

luukku ei ole käytössä juhannus-
pyhinä.

TIETOTORI LÄHIKIRJASTO-
KOULUKIRJASTO
Koulutie 4B,  90440 Kempele 
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi

Tietotorin kirjasto on suljettu 
1.6. - 12.8.2018.

HUOM! Tietotorin kirjaston auki-
oloajat muuttuvat 13.8. alkaen:
Ma  11-16, omatoimiaika 17-20
Ti    Suljettu
Ke   11-16

Näyttelyt 
pääkirjastolla

4.6. - 29.6.  Jouko 
Kälkäisen taidenäyttely

3.7. - 30.7.  Maija Aholan 
öljyväritöitä: Arkea ja juhlaa 
100-vuotiaassa Suomessa

Elokuussa Kempele-
opiston nypläysnäyttely

Kirjallisuuspiirit jatkuvat 
syksyllä 2018!

Tapahtumat

To 7.6. klo 18.00 Oulun Yli-
oppilasteatteri esittää: Mil-
lin tuumat. Esitys sopii yli 
3-vuotiaille. Kesto 
n. 20 min. Vapaa pääsy!

Ti 19.6. klo 14.00 ja klo 
18.00 Nukketeatteri 
Pikkukulkuri esittää: 
Piki - Salamasankari. 
Esitys sopii yli 3-vuotiaille. 
Vapaa pääsy! Huom. Kaksi 
esitystä!

La 18.8. Taiteiden yö. Kir-
jasto mukana Kempeleen 
Taiteiden yössä! Ohjelma 
tarkentuu myöhemmin.

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.outifinna.fi

KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO

/ Kempeleen
kirjasto

/ Kempeleen
kirjasto

KIRJASTO
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LIIKUNTAPALVELUT

LIIKUNTAPALVELUIDEN 
KESÄTOIMINTA

ILMOITTAUTUMISOHJEET
Ilmoittautuminen liikuntapalve-
lujen maksullisille kesäkursseille 
osoitteessa www.kuntapalvelut.
fi/kempele. Lue tarkasti ilmoit-
tautumisohjeet. Kurssit makse-
taan ilmoittautumisen yhteydessä 
verkkopankin kautta.

TANSSI TAAPERON KANSSA
Tiistai 19.6. klo 9.00 – 9.45
Kempele Akatemian Sali, Honka-
sentie 15
Tanssillinen musiikkiliikuntakurssi 
pienille lapsille ja aikuisille. Liiku-
taan, leikitään, lauletaan ja tanssi-
taan pienen ihmisen ehdoilla. Koe 
liikunnan iloa, vauhdin hurmaa se-
kä lämpöä ja läheisyyttä yhdessä 
lapsesi kanssa. Kurssilla on oltava 
lapsen mukana osallistuva aikui-
nen. Ilmoittautuminen nettipalve-
lun kautta, katso ohjeet yllä.
Ohjaaja: tanssiopettaja Saija Varila
Hinta 5 €/krt

SHOW & STREET -TANSSI 
7 – 9 V.
Tiistai 19.6 klo 10.00 – 12.00
Kempele Akatemian Sali, Honka-
sentie 15
Koe vauhdin hurmaa ja tanssin 
iloa! Kurssilla tutustutaan show 
ja street -tanssilajien perusteisiin 
erilaisten leikkien, harjoitteiden ja 
tanssisarjojen kautta. Showtans-
sissa pääset tanssimaan uusimpiin 
pophitteihin vauhdikkaiden liikkei-
den, hyppyjen, pyörähdysten ja la-
jille ominaisten perusaskelikoiden 
kautta. Streettanssissa tutustutaan 
perusaskelikoiden lisäksi grooveen 
ja lattiatyöskentelyyn. Kurssille tar-
vitset mukaan iloisen ja avoimen 
mielen, juomapullon sekä halutes-
sasi sisäpelikengät/tennarit. Ilmoit-
tautuminen nettipalvelun kautta, 
katso ohjeet yllä.
Ohjaaja: tanssiopettaja Saija Varila
Hinta 5€/krt

SHOW & STREET -TANSSI 
10 – 12 V.
Tiistai 19.6. klo 13.00 – 15.00
Kempele Akatemian Sali, Honka-
sentie 15
Koe vauhdin hurmaa ja tanssin 
iloa! Kurssilla tutustutaan show ja 
street -tanssilajien perusteisiin eri-
laisten harjoitteiden ja tanssisarjo-
jen kautta. Showtanssissa pääset 
tanssimaan uusimpiin pophitteihin 
vauhdikkaiden liikkeiden, hyppy-
jen, pyörähdysten ja lajille omi-
naisten perusaskelikoiden kautta. 
Streettanssissa tutustutaan pe-
rusaskelikoiden lisäksi grooveen 
ja lattiatyöskentelyyn. Kurssille 
tarvitset mukaan iloisen ja avoi-
men mielen, juomapullon sekä 
halutessasi sisäpelikengät/tenna-
rit. Ilmoittautuminen nettipalvelun 
kautta, katso ohjeet yllä.
Ohjaaja: tanssiopettaja Saija Varila
Hinta 5 €/krt

SHOW & DISCO -TANSSI 
11 – 15 V.
Lauantaina 16.6. klo 12 – 15
Sunnuntaina 17.6. klo 12 – 15
Kempele Akatemian Sali.
Tule kokemaan tanssin iloa show 

& disco -tanssikurssille! Kurssilla 
harjoitellaan show- ja diskotans-
sin perusteita ja lyhyitä tanssisar-
joja, sekä treenataan lihaskuntoa 
ja venytellään. Sopii aloittelijoille 
ja aiemmin tanssia harrastaneille. 
Voit ilmoittautua yhdelle tai use-
ammalle tanssikurssille. Ilmoit-
tautuminen nettipalvelun kautta, 
katso ohjeet yllä.
Ohjaaja: Anna Hieta, Kempeleen 
Naisvoimistelijat
Hinta 5 €/krt

UIMAHYPPYKURSSI 9 – 15 V.
Keskiviikko 20.6. klo 14.00 – 
15.30
Keskiviikko 8.8. klo 14.00 – 15.30
Ouluntullin Kalliomonttu, Kokko-
kankaantie 412
Tervetuloa harjoittelemaan turval-
lisia uimahyppyjä avovedessä la-
jin taitajien opastuksella! Kurssilla 
lämmitellään ja harjoitellaan ve-
dessä tehtävät hypyt aluksi ran-
nalla, jonka jälkeen siirrytään ve-
teen. Uima-asu tulee olla kurssille 
tultaessa valmiiksi päällä. Lisäksi 
kannattaa laittaa säähän sopivaa 
lämmintä ja joustavaa vaatetta 
uima-asun päälle, jotta ei tule kyl-
mä rantaosuudessa. Osallistujien 
tulee olla uimataitoisia. Uimataito-
vaatimus on vähintään 25 metriä. 
Järjestäjät eivät vakuuta kurssilai-
sia, kurssille osallistutaan omalla 
vastuulla ja henkilökohtaisilla 
vakuutuksilla. Kurssille mahtuu 12 
ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
Paikalla on myös uimavalvojat Vir-
kistysuimala Zimmarista. Ilmoit-
tautuminen nettipalvelun kautta, 
katso ohjeet yllä.
Ohjaajat: Oulun Uinnin taitouimarit
Hinta 10 €/krt

PALLOILUKERHO 7 – 10 V.
Maanantai 11.6./18.6. klo 9 – 11
Keskiviikko 6.6./13.6./20.6. klo 
9.00 – 11.00 
Köykkyri, Pyrinnöntie 5
Tule mukaan pelaamaan erilaisia 
pallopelejä! Pelataan polttopalloa 
ym. kivoja pelejä. Nähdään Py-
rinnön majan edessä, tervetuloa 
mukaan! Maksuton. Ei ennakkoil-
moittautumista.
Ohjaajat: Kempele Akatemian 
liikunnanohjaajat

PALLOILUKERHO 11 – 16 V.
Maanantai 11.6./18.6. klo 12 – 14
Keskiviikko 6.6./13.6./20.6. klo 
12.00 – 14.00 
Köykkyri, Pyrinnöntie 5
Tule mukaan pelaamaan erilaisia 
pallopelejä! Pelataan jalkapal-
loa, pesäpalloa, lentopalloa ym. 
Nähdään Pyrinnön majan edessä, 
tervetuloa mukaan! Maksuton. Ei 
ennakkoilmoittautumista.
Ohjaajat: Kempele Akatemian 
liikunnanohjaajat

SENIOREIDEN LIIKUNTAZÄPINÄT
Tiistai 12.6./19.6. klo 10.00 – 
11.00 Köykkyri, Pyrinnöntie 5 ja
Tiistai 12.6./19.6. klo klo 13 – 14 
Kempele Museo, Kirkkotie 18
Torstai 7.6./14.6./21.6. klo 10 – 11 
Kempele Museo, Kirkkotie 18 ja
Torstai 7.6./14.6./21.6. klo 13.00 – 
14.00 Köykkyri, Pyrinnöntie 5
Tervetuloa liikkumaan ja viettä-

mään aikaa yhdessä! Ohjelmassa 
erilaisia pelejä ja rentoa meininkiä. 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumisia.
Ohjaajat: Kempele Akatemian lii-
kunnanohjaajat

AKSU POMPPIS -KERHO 
LAPSIPERHEILLE JA 
PÄIVÄKOTIRYHMILLE
Perjantai 8.6. ja 15.6. klo 9 – 11.30
Köykkyri (nurmikenttä), Pyrinnön-
tie 5 ja Sarkkirannan urheilukeskus 
(keskusnurmi), Sarkkirannantie 20
Iloista yhdessäoloa ja touhua, laji-
kokeiluja ja erilaisia toimintapistei-
tä lapsiperheille ja päiväkotipop-
poille. Maksuton. Ei ennakkoilmoit-
tautumista.
Ohjaajat: Kempele Akatemian lii-
kunnanohjaajat

AAMUJUMPPA
Maanantai 9.6. ja 11.6. klo 10 – 
10.45
Keskiviikko 6.6 ja 13.6. klo 10 – 
10.45
Kempele Museo, Kirkkotie 18
45 min. mittainen aamujumppa 
on ihana päivän aloitus! Teemme 
jumppakeppien kanssa rauhalli-
sia, avaavia liikkeitä, mutta myös 
jonkin verran lihaskuntoa vaativia 
harjoitteita. Tunti soveltuu kaiken-
ikäisille ja -kuntoisille. Juomapullo 
kannattaa ottaa mukaan. Maksu-
ton ja kaikille avoin. Ei ennakkoilm.
Ohjaaja: Jaana Saarikivi, Kempe-
leen Naisvoimistelijat

PERHEAKRO
Tiistaina 12.6. klo 9.00 - 9.45
Kempele Akatemian Sali, 
Honkasentie 15
PerheAkro on 2-6-vuotiaan lap-
sen ja aikuisen mukava yhteinen 
liikuntahetki. Tunnilla haastetaan 
tasapainoa ja koordinaatiota sekä 
kehitetään voimaa, liikkuvuutta, 
nopeutta ja ketteryyttä. PerheAk-
rossa lorut ja laulut tulevat tutuksi 
liikkeen avulla, tehdään pariakroba-
tian alkeita ja temppuillaan radalla. 
Ohjaaja ottaa huomioon ryhmän 
toiveet suunnittelussa. Maksuton. 
Ennakkoilmoittautuminen minna-
heikkila2@kamk.fi ma 4.6. mennes-
sä. Ryhmään mahtuu 12 perhettä.
Ohjaajat: Kirsi Autio ja Minna Heikkilä

TEMPPUJUMPPA 4-6 V.
Tiistaina 12.6. klo 10.00 - 10.45
Kempele Akatemian Sali.
Temppujumppa on vauhdikas ja 
hyvän mielen liikuntaryhmä. Tunnin 
aikana leikitään ja liikutaan hyödyn-
täen loruja, lauluja ja erilaisia liikun-
taleikkejä. Harjoittelemme akroba-
tian alkeita horjuttaen tasapainoa 
ja haastaen koordinaatiota. Tunnin 
aikana lapsi harjoittelee liikunnan 
perustaitoja, ryhmässä toimimis-
ta, kehon tuntemusta, rohkaistuu 
kokeilemaan uusia juttuja ja nauttii 
liikunnan riemusta. Temppujump-
paan voivat tulla 4-6-vuotiaat lap-
set ilman vanhempaa. Maksuton. 
Ennakkoilmoittautuminen minna-
heikkila2@kamk.fi ma 4.6. mennes-
sä. Ryhmään mahtuu 16 lasta.
Ohjaajat: Kirsi Autio ja Minna Heikkilä

ILO KASVAA LIIKKUEN 
-PERHELIIKUNTA
Maanantaisin 11.6. ja 18.6 klo 
9.00 - 9.45

Keskiviikkoisin 6.6., 13.6. ja 20.6 
klo 9.00 - 9.45
Kempele Museo, Kirkkotie 18
Perheliikunta on koko perheen yh-
teinen liikuntaleikkihetki. Mukaan 
voi tulla äiti, isä, mummo, pappa, 
kummi tai naapuri alle kouluikäi-
sen lapsen kanssa. Tunnin aikana 
harjoitamme perusliikuntataitoja 
mahdollisimman monipuolisesti 
hyödyntäen perinneleikkejä, laulu-
ja ja loruja. Tavoitteena on löytää 
liikunnan ilo ja riemu yhdessä liik-
kuen ja saada keho käyntiin heti 
aamusta. Liikumme ulkona Mu-
seon piha-alueella. Maksuton. Ei 
ennakkoilmoittautumista.
Ohjaajat: Kirsi Autio ja Minna Heikkilä

ILO KASVAA LIIKKUEN 
-JUMPPA 4 - 6V.
Maanantaisin 11.6. ja 18.6 klo 
10.00 - 10.45
Keskiviikkoisin 6.6., 13.6. ja 20.6 
klo 10.00 - 10.45
Kempele Museo, Kirkkotie 18
Tällä jumpalla harjoitamme peruslii-
kuntataitoja erilaisia leikkejä, lauluja, 

loruja ja välineitä hyödyntäen. Ta-
voitteena on erityisesti löytää liikun-
nan ilo ja riemu sekä saada lapset 
innostumaan liikunnasta. Jumpalla 
lapsi oppii kehon hallintaa, perusliik-
keitä ja ryhmässä toimimista. Jump-
paan voivat tulla 4-6-vuotiaat lapset 
ilman vanhempaa. Liikumme ulkona 
Museon piha-alueella. Maksuton. 
Ennakkoilmoittautuminen minna-
heikkila2@kamk.fi ma 4.6. mennes-
sä. Ryhmään mahtuu 20 lasta.
Ohjaajat: Kirsi Autio ja Minna Heikkilä

LIIKUNTAPALVELUIDEN 
YHTEYSTIEDOT:
Liikuntapalveluiden päällikkö: Kat-
ja Vähäkuopus p. 050 316 3804
Erityisliikunnan koordinaattori: Ju-
ha Vuoti p. 040 570 4711
Liikunnanohjaajat p. 040 650 
0705 ja 040 185 4920

Virkistysuimala Zimmari:
Palvelupiste p. 050 316 9406
Opetus ja valvonta p. 044 497 2261
Virkistysuimalan vastaava: Tarja 
Koivisto p. 050 463 6493

* Zimmari on suljettu 1.6. 
– 31.8.2018 (vuosihuolto)
* Normaalit aukioloajat 
31.5. asti ja 1.9. alkaen
* Yleiset vesivoimistelut 
jatkuvat 2.9.

ALOITTAVAT VAUVAUINTIRYH-
MÄT SYYSKUUSSA 2018
Uudet vauvauintiryhmät aloittavat 
lauantaina 8.9.2018. Haku ryhmiin 
alkaa torstaina 7.6. klo 9.00 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. Maksu sisältää vauvauin-
ninohjauksen sekä uintimaksun 2 
aikuiselta ja vauvalta. Infotilaisuus 
ryhmiin päässeille perheille jär-

jestetään keskiviikkona 5.9.2018 
kello 19 Zimmarin kahviossa.

Alkeis1, lauantaisin klo 8 - 8.30
Ryhmä on tarkoitettu uusille vau-
voille, jotka eivät ole olleet ennen 
vauvauinnissa. Aloitusikä 3 – 9 kk. 
Ryhmään ei oteta isompia sisa-
ruksia, jotta vauvauintihetki säi-
lyisi rauhallisena. Keväällä 2019 
perheillä on mahdollisuus jatkaa 
vauvauinnin jatkoryhmässä.
Alkeis2, lauantaisin klo 8.30 - 9
Ryhmä on tarkoitettu uusille vau-
voille, jotka eivät ole olleet ennen 
vauvauinnissa. Aloitusikä 3 – 9 kk. 
Ryhmään ei oteta isompia sisa-
ruksia, jotta vauvauintihetki säi-
lyisi rauhallisena. Keväällä 2019 
perheillä on mahdollisuus jatkaa 
vauvauinnin jatkoryhmässä.
Sisar1, lauantaisin klo 9 - 9.30
Sisar1 on tarkoitettu 3 – 9 kk 
vanhoille vauvoille ja heidän alle 
kouluikäisille sisaruksille sekä 
kahdelle aikuiselle. Keväällä 2019 
perheillä on mahdollisuus jatkaa 
vauvauinnin jatkoryhmässä.

Zimmarin henkilökunta 
kiittää asiakkaitaan 
kuluneesta kaudesta 
ja toivottaa aurinkoista 
kesää!
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LIIKUNTAPALVELUT

NUORISOPALVELUT

NUORISOTYÖ
Kesäkuussa 4.-27.6.
AKATEMIAN LASTEN-
JA NUORTENTILA

maanantaisin klo 17–20
keskiviikkoisin klo 17–20
perjantaina 8.6. ja 15.6. 
yökahvila klo 18-23
Tietotorin lasten- ja nuortentila on 
kiinni kesä-elokuussa.
Heinä-elokuussa Akatemian las-
ten- ja nuortentila on kiinni.
Toiminta jatkuu jälleen syyskuus-
sa, aikatauluista ilmoitetaan elo-
kuun kuntatiedotteessa.

ETSIVÄ
NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö on suunnattu 
15–28-vuotiaille kempeleläisil-
le nuorille. Etsivän nuorisotyön 
kautta saat tietoa eri palveluista 
ja mahdollisuuksista esim. opis-
keluun, työnhakuun, asumiseen, 
vapaa-aikaan, toimeentuloon tai 
terveyteen liittyvissä asioissa. 
Olemme luottamuksellisia aikui-
sia ja kuuntelemme jos jokin asia 
painaa mieltäsi ja tuemme sinua 
elämäntilanteessasi. Pyrimme yh-
dessä löytämään sinulle sopivat 
jatkopolut ja olemme käytännön 
apuna asioiden selvittelyssä ja 
järjestelemisessä. Etsivä nuoriso-
työ perustuu vapaaehtoisuuteen 
ja on maksutonta. Etsivällä nuo-
risotyöllä on myös pienryhmätoi-
mintaa nuorille aikuisille. Voit olla 

SEKSUAALI-
NEUVONTA

VAPAA-
EHTOISTYÖ

NUORTEN
TYÖPAJA-
TOIMINTA

LIIKENNEPUISTO
 
Osoite: Sarkkirannan 
urheilukeskus, Sarkkiran-
nantie 20, 90440 Kempele

Aukioloajat:
ma-pe 4.6. – 3.8.2018 
klo 10-16
la 9.6. klo klo 10-15 
(avajaistapahtuma) 
la 16.6. klo 10-16
la 30.6. klo 10-16

Hinnasto:
Ajokortti, kerta, 2€
Ajokortti, kuukausi, 5€
Ajokortti, koko kesä, 10€
Maksu kortilla tai käteisellä.

Liikennepuiston toiminta on 
ohjattua ja tarkoitettu 2.-luo-
kalta tänä keväänä päässeil-
le ja sitä nuoremmille lapsille 

(v. 2009 syntyneet ja sitä 
nuoremmat).

Liikennepuistossa on mah-
dollista järjestää myös las-
tenjuhlia, lue lisää kunnan 
kotisivuilta.

Koko kesän ajokortilla saat 
-20 % lastenjuhlien hinnois-
ta ja -10 € pyöräilykypärästä 
Kempeleen kyläkaupasta.
Liikennepuiston toiminnasta 
vastaa Matias Jurmu.

Liikennepuiston 
yhteystiedot käytössä 
4.6.-3.8.2018
044 4972 287
liikennepuisto@kempele.fi

LASTEN JA NUORTEN 
KESÄTOIMINTAA 
2018

Vapaita paikkoja toimintoihin 
jäljellä, kysy lisätietoja 
nuoriso-ohjaajilta.

Koodi-päiväleiri ti-to 12.6.–14.6. 
klo 12–16 Tietotorilla 
Hinta: 15 €, sis. ohjauksen, mate-
riaalit ja välipalan   .
Ohjelmassa verkkopelaamista 
ja koodausta. Tarvitset mukaan 
oman koneen ja jatkojohdon. Va-
rattavissa myös neljä nuorisopal-
velujen konetta. Leirille ennakkoil-
moittautumiset.

Retki Powerparkiin ti 12.6.
Hinnat: 60 € (yli 130 cm), 50 € (al-
le 130 cm), 32 € (alle 2-vuotiaat)
Hinnat sisältävät kuljetuksen ja 
rannekkeen, ruokailut omakustan-
teisesti.
Fatbike-retki Hietasaaressa ti 
19.6. klo 10–14
Hinta 10 €, sis. ohjauksen, retkie-
väät, pyörän sekä kypärän.
Max 8 osallistujaa. 
Jos sinulla on oma pyöräilykypä-
rä, suosittelemme sen ottamista 
mukaan.

Media-päiväleiri ti-to 26.–28.6. 
Kempele Akatemialla
Hinta: 5 €/päivä, sis. ohjauksen 
materiaalit ja välipalan.
Leirillä tutustutaan erilaisiin toimit-
tamisen muotoihin, mm. kirjoitta-
miseen, valokuvaamiseen ja vi-
deokuvaamiseen sekä kokeillaan 
eri julkaisujen tekemistä yhdessä. 
Ne voivat olla verkkolehtiä, bloge-
ja, vlogeja tai painettuja julkaisuja.

Kalastusretki Yli-Iin 
Koutuajärvelle ti 6.6.
Hinta: 15 €, sis. kalastusluvan, 
makkaran, mehun ja kuljetuksen.
Myös omia eväitä saa ottaa mu-
kaan. Ota mukaan omat kalastus-
välineet, mato-onki tai virveli.

Kalastusretki Tyrnävän 
Suutarinjärvelle ke 27.6.
Hinta: 5 €, sis. kalastusluvan, 
makkaran, mehun ja kuljetuksen.
Myös omia eväitä saa ottaa mu-
kaan. Ota mukaan omat välineet, 
mato-onki tai virveli.

Merenrantapäivä Vihiluodossa 
(Kempele) to 28.6. 
Hinta: 5 €, sis. mehun, makkaran 
ja kuljetuksen.
Ohjelmassa kalastusta omilla väli-
neillä sekä pelailua ja uintia.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Nuorisopalvelujen retkille, leireille 
ja tapahtumiin 
ilmoittaudutaan kunnan kotisivuil-
la osoitteessa www.kempele.fi/
nuorisopalvelut/ajankohtaista.
Retkikirje tulee ilmoittautumisen 
yhteydessä, sitä ei lähetetä erik-
seen.

suoraan yhteydessä työntekijöihin 
tai jättää yhteydenottopyynnön 
kunnan kotisivuilla olevan lomak-
keen kautta.

Zuumi-paja starttipajatoimintaa, 
jonka tehtävänä on tarjota tukea 
alle 29-vuotiaiden työttömien ja 
ilman opiskelupaikkaa olevien 
nuorten elämänhallintaan. Paja-
toiminta tukee nuoren etenemistä 
kohti hänen omia tavoitteitaan. 
Pajalle hakeudutaan haastatte-
lun kautta. Lisätietoja voi lukea ja 
hakemuksen täyttää osoitteessa: 
www.kempele.fi/vapaa-aika/nuo-
risopalvelut/zuumi-paja
Seinätön työpaja
Kempeleen nuorisopalvelut on 
laajentanut nuorten työpajatoi-
mintaa seinättömään työpajaan.  
Seinätön valmennus tarjoaa tukea 
ja ohjausta kempeleläisille alle 
29-vuotiaille työnhakijoille. Seinät-
tömän valmennuksen tavoittee-
na on, että nuori työnhakija saa 
kokemusta työelämästä ja siirty-
minen avoimille työmarkkinoille 
helpottuu.
Työnantajille seinätön valmennus 
tarjoaa mahdollisuuden saada 
heidän tarpeisiinsa sopivaa ja 
kehittyvää työvoimaa helposti. 
Yritykselle ei kohdistu kuluja val-
mennuksesta.
Työvalmentaja auttaa käytännön 
asioissa toimien linkkinä nuoren, 
yrittäjän ja TE-toimiston välil-
lä. Työvalmentajalta nuori saa 
yksilövalmennusta, sosiaalista 
vahvistamista ja käytännön tu-
kea jatkosuunnitelmiin. Yritys saa 
työvalmentajalta perehdytystä 
seinättömään valmennusproses-
siin, tukea valmennuksen aikana 
ja tietoa erilaisista vaihtoehdoista 
työllistää nuori.

Tapahtuma- ja yökahvila-avus-
tajia haetaan syksylle 2018
Tule mukaan toteuttamaan ja 
suunnittelemaan yökahviloita ja 
tapahtumia. Yhteydenotot Pirjo 

Rannalle tai Matias Jurmulle.  

Kempeleen Taiteiden yö lauan-
taina 18.8.2018 klo 12–22
Taiteiden yö -tapahtumassa pyri-
tään tuomaan esille alueen
taide- ja kulttuuritarjontaa mah-
dollisimman monipuolisesti.
Ilmoita esityksesi mukaan Tai-
teiden yöhön! Ilmoittaudu mukaan 
Taiteiden yöhön 30.6.2018 men-
nessä sähköpostitse osoittee-
seen kulttuuri(at)kempele.fi. Liitä 
mukaan yhteystietosi ja tiedot 
esityksestä.
Tarkempi ohjelma julkaistaan 
myöhemmin. Lisätietoja saa An-
ne Topparilta ja Heidi Huotarilta. 

Kesäpäivystys Akatemialla
maanantaisin klo 16–19 
 
Heidi 
Huotari / 
Seksuaali-
neuvoja
p. 050-316 
3766 (myös 
WhatsApp)
(lomalla 16.6.–16.7.)
Seksuaalineuvonta on neu-
vontaa, jossa nuoren kanssa 
keskustellaan seksuaalisuu-
teen ja seksuaaliterveyteen 
liittyvistä asioista. Nuori voi 
tulla tapaamisille kerran tai 
sopia useampia tapaamisia 
seksuaalineuvojan kanssa. 
Yleisiä keskustelunaiheita 
ovat seksi, sukupuolen moni-
naisuus, seksuaalinen suun-
tautuminen, ehkäisyn valinta, 
seksuaaliterveysasiat, pari-
suhde tai omaan kehoon liit-
tyvät kysymykset. Neuvonta 
on maksutonta ja sitä antaa 
koulutettu seksuaalineuvoja.
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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 päiväkoti
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

Rantalakeuden
suosituimmat yhteislaulut 

Laulattajana Kempeleen Hanuripartion solistiyhtye.  

Lauluvihkossa lähes 150 yhteislaulua. Vapaa pääsy! 

 

KEMPELEEN KOTISEUTUMUSEOLLA 
  TIISTAISIN KLO 13.00: 
  3.7./10.7. JA 17.7.2018 

 
PIRILÄN TAPAHTUMALAVALLA  

SUNNUNTAISIN KLO 18.00:  
1.7./8.7./15.7./22.7./29.7. 

5.8. JA 12.8.2018 

 Kaikki la
ulunlyömät 

laulamaan…!

Yhteistyössä  
Kempele Akatemia, Äkkinäiset ry ja

Hanuripartion solistiyhtye

ASUKASTUPA
Kempeleen asukastupa toimii 
osoitteessa Honkasentie 11. Asu-
kastupa ja kahvio avoinna ma-pe 
klo 10.00-15.00. 
Tuvan tapahtumia:
Tiistaisin klo 10-12 käsityöpiiri 
kaikille käsitöistä tai askartelusta 
kiinnostuneille.
Annen Karaoke ti 19.6. ja ti 21.8. 
klo 12-15
Tupa suljettu 25.6.-29.7.
Diakonian Aamukahvila ti 14.8. 
klo 10
Käsityökerho parittomilla viikoilla 
perjantaina klo 10-12, syksyllä 
17.8. alkaen.
Senior Shop ti  2.10. klo 11-14, 
liikkuva myymälä, josta löytyy 
naisten ja miesten vaatteita, mak-
su käteisellä tai pankkikortilla.
Suunnittelemme päiväretkeä elo-
syyskuulle. Seuraa ilmoittelua 
Rantalakeuden seuratoiminta-
palstalla tai tuvan sivuilla.

Tervetuloa!

Perinteikäs HKK tulee taas, tänä vuonna teemalla "Kempe-
le Pop-up". Esiin ponnahtaa kaikkea hienoa, mitä Kempe-
leessä on. Järjestöt, yhteisöt ja yritykset yhdessä kunnan 
kanssa 
tarjoavat monipuolista toimintaa Kirkonkylän koululla 
lauantaina 15.9. klo 10 - 14.

Tuo järjestösi tai yrityksesi mukaan aktivoimaan 
kempeleläisiä, samalla toimintanne tulee heille tutuksi. 
Esittelypaikat ovat ilmaisia, tarvitaan vain 
ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautuminen 
on avoinna 5.8. saakka kunnan 
verkkosivuilla: www.kempele.fi/hkk

Lisätietoja tapahtumasta antaa 
liikuntapalveluiden päällikkö 
Katja Vähäkuopus, p. 050 316 3804, 
katja.vahakuopus(at)kempele.fi

Kempeleen 
4H-yhdistys ry

Kiertokaari Oy.n hallinnoima vaarallisen jätteen sekä 
kodin sähkölaitteiden keräys keskiviikkoisin klo 16-19, 
Zatelliitintie 17C. 
Toimitathan jätteesi aseman hoitajalle vaarallisten aineiden 
varastoon. Urakoitsijana Kempeleen 4H-yhdistys.

Liikennepuiston kioski palvelee liikennepuiston 
ollessa auki. Käteismaksu.
Muistathan ”Keskiviikkokiiharit” joka keskiviikko klo 12. 
Kisa on avoin liikennepuiston ajokortin haltijoille. 
Sadepäivinä liikennepuisto on kiinni.

Tarvitsetko apua kotitöihin? 
Tilaa meiltä esim. ikkunanpesu, nurmikonleikkuu tai sauna-
puiden hakkuu. 21€/h (sis.ALV 24%) 
Yhdistyksemme nuoret ovat valmiina töihin.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Kempeleen 4H-yhdistys 
p.040 5130 137/ Tiina 
http://kempele.4h.fi, kempele@4h.fi
facebook: Kempeleen 4H-yhdistys 
instagram: #4hkempele


