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UUSYRITYSNEUVONTA

Oletko suunnittelemassa yrityksen
perustamista? Varaa aika neuvonta-asioissa
elinkeinokoordinaattorille: soile.pitkanen@
kempele.fi, p. 040 626 7271 tai sähköisen
kalenterin kautta osoitteessa
www.kempele.fi/uusyrityspalvelut.
Info uusille yrittäjille 29.1.2021 klo 8.45
alkaen. Lue lisää osoitteessa
www.kempele.fi/uusyrityspalvelut.

NAAPURIEN KUULEMINEN
PURKAMISLUPAHAKEMUKSEN
VIREILLETULON
YHTEYDESSÄ (MRL 139§)
Hakija; Kempeleen kunta
Sijainti; Asemanseudun osa-alueella osoitteessa Asemantie 1 90440 Kempele. Toimenpiteet kohdistuu kiinVALTUUSTON
KOKOUSja 244-401-172-0 sekä Kortteistöihin 244-401-29-106
teliin 2003 ja tontti 1(YH-alue)

Kempeleläiset erittäin
tyytyväisiä kuntaansa
Kempeleessä on mitattu asukastyytyväisyyttä säännöllisesti vuodesta 2002 lähtien. Viimeisin tutkimus toteutettiin marrasjoulukuussa 2020. Tulokset ovat olleet
vuodesta toiseen hyviä, ja tämä trendi vahvistui edelleen uusimmassa kyselyssä. Peräti 94 prosenttia (94 %, 2018)
asukastyytyväisyyskyselyyn vastanneista
kempeleläisistä piti kunnan kokonaiskuvaa myönteisenä ja on valmiita suosittelemaan kuntaa asuinpaikaksi myös muille.
Tässä valossa ei yllättänytkään enää se,
että kun kerran Kempeleeseen sijoittuu,
kuntaan halutaan myös jäädä. 89 prosenttia vastanneista piti poismuuttoa kunnasta epätodennäköisenä.
Kyselyn tulosten perusteella kunnan kokonaiskuvaa pidetään kauttaaltaan parempana kuin aiemmin. Kempele nähdään vahvasti kehittyvänä ja turvallisena
kuntana. Asuinympäristö koetaan viihtyisänä ja rauhallisena. Myös Kempeleen
arvostuksen alueellisena toimijana koetaan nousseen viimevuosina.
Kunnan kehittymisen ja elinvoimaisuuden kannalta oleellisimpina tekijöinä nähtiin työpaikkojen lisääminen sekä vahvempi panostaminen kulttuuriin ja erilaisiin
tapahtumiin. Kunnan viestinnän sanomaa
pidettiin oikeana. Kunnan tulee jatkossakin markkinoida itseään aktiivisesti ja tuoda esille monipuolisesti erityisesti alueen

yritystoimintaa.
Ilahduttavaa on, että kempeleläiset kokevat saavansa kunnalta hyvää palvelua:
palautteen antaminen on helppoa ja saatu palvelu on ystävällistä ja asiantuntevaa.
Kehittämisen varaa kuitenkin on edelleen
vastaamisen nopeudessa.

Terveyspalvelut saivat eniten
ruusuja
Asukastyytyväisyyskyselyn perusteella
palvelut pelaavat Kempeleessä pääosin
hyvin. Erityisen tyytyväisiä oltiin kunnan
lääkäri- ja hammaslääkäripalveluihin sekä
kirjastopalveluihin. Veden hyvä laatu sekä liikunta-, urheilu- ja ulkoilualueet saivat
erinomaiset arviot. Toivomisen varaa oli
sen sijaan varsinkin torin, torimyynnin ja
julkisen liikenteen palveluissa.

pidetään maanantaina 1.2.2021 klo 17.00 alkaen
verkkokokouksena
osoitteessa www.kempele.fi/
Toimenpide; Haetaan purkulupaa Kempeleen kunnanvaltuusto.
Kempeleen
kunta
talolle (kerrosala 2393
m2suosittelee
ja tilavuus 11yleisöä
088 m3), vanseuraamaan
kokousta
vain
verkossa.
on
halle paloasemalle (kerrosala 265 m2Kokousta
ja tilavuus 1130
mahdollisuus
osoitteessa
Vihikari
3. 122
m3 sekäseurata
taksiasemalle
(kerrosala
42 m2 ja10,
tilavuus
krs.
m3). Purkamistoimenpiteet suoritetaan keväällä 2019.
Tarkastettu pöytäkirja siirretään nähtäville yleiseen
Hankkeiden lupa-asiakirjat ovat nähtävillä rakennustietoverkkoon
tiistaina 9.2.2021.
valvonnassa. Naapureiden mahdolliset huomautukset

hankkeesta on toimitettava rakennusvalvontaan kirjallisena 13.2.2019 klo 15:00 mennessä.

Kempeleessä 27.1.2021
Pia Hanski
Kempeleen kunta/Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja
valtuuston
puheenjohtaja Hannu Paasovaara

p.050 4636 520 Vihikari 10, 90440 Kempele
Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | www.kempele.fi

Mutta ensin juodaan kahvit!

Kysely toteutettiin verkossa
Kysely toteutettiin kunnan kotisivuilla ja
siihen vastasi 585 (2018, 607) kuntalaista. Vastaajista 72 prosenttia oli 26–60
-vuotiaita. 18–25 -vuotiaita vastaajia oli 6
prosenttia ja yli 61-vuotiaita 21 prosenttia.
Virva Maskonen
Hallintojohtaja

Kotiseutu-aiheinen kahvipurkki
10€/kpl
Kempele-seura ry
Saatavilla:
Kempeleen kirjasto | Airport Hotel Vihiluoto
K-supermarket Kempele | Prisma Zeppelin
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Kempeleen
koronarokotukset
etenevät
Koronarokotteiden huono saatavuus hidastaa rokottamista myös Kempeleessä ja rokotusten etenemisen
ennustaminen on tällä hetkellä hankalaa. Kuntalaisten rokotus tullaan järjestetään THL:n ohjeistusten
mukaan.
Tilannetta päivitetään kunnan verkkosivuilla sekä
kuntatiedotteissa.
Terveyskeskuksen sairaalan ja vastaanoton henkilökunnan ensimmäinen rokotuskerta on loppusuoralla. Koronapotilaita hoitavan terveydenhuollon henkilöstön sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstön
ja asukkaiden rokottaminen on aloitettu.
Tämän jälkeen, arviolta maalis-huhtikuussa, pyritään aloittamaan sellaisten yli 80-vuotiaiden ja heidän kanssaan asuvien omaishoitajien rokotus, joilla
on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia.
Muun väestön sekä sote-henkilöstön laajamittaisen
rokottamisen on arvioitu alkavan keväällä 2021.

Seniorineuvoston
keskustelulinja ikäihmisille
Kempeleen kunnan seniorineuvoston
keskustelulinjan tavoitteena on lievittää
yksinäisyyttä korona-aikana.

Ikäihmisillä on kova tarve tulla kuulluksi.
Seniorineuvoston keskustelulinjan numeroon voi
soittaa ihan vain jutellakseen. Puhelinta päivystää
vuorollaan yksi seniorineuvoston jäsen. Hän
ohjaa soittajan eteenpäin, jos ilmenee ohjauksen
tai hoidon tarvetta. Keskustelulinjalla soitetaan
nimettömänä.
Keskustelulinjan numero on 040 619 6458 ja se
on avoinna maanantaista torstaihin klo 9–15 ja
perjantaisin klo 12–18.

Ikäihminen voi halutessaan pyytää soittamaan
takaisin, jolloin puhelusta ei synny hänelle laskua.

Valiokuntamalli tukee
keskustelevaa päätöksentekoa
Kirjoittanut Johanna Kantola

Kuluvalla kaudella Kempeleen valiokuntamalli on tullut tutuksi niin palveluvaliokunnan puheenjohtajana ja
valtuuston 2. varapuheenjohtajana toimivalle Ilpo
Hettulalle kuin yhteisöllisyysvaliokunnan puheenjohtajana ja valtuuston 3.
varapuheenjohtajana toimivalle Jarmo Haapaniemelle.
Molemmat kiittelevät
mallia siitä, että se tarjoaa
hyvän pohjan viranhaltijoiden ja päättäjien väliselle yhteistyölle. Siinä missä
lautakuntamalli vaatii, että viranhaltija tuo päättäjille valmiin päätösesityksen,
valiokunnissa päättäjät ja
viranhaltijat pääsevät keskustelemaan asiasta jo
valmisteluvaiheessa. Tämä takaa, että päättäjillä
on mahdollisuus perehtyä
asioihin kattavasti ja toisaalta taas viranhaltijoilla
on laajempi näkemys päätösten valmisteluihin.
Haapaniemi kiittelee
mallissa erityisesti sitä, et-

tä päätöksenteossa ei korostu poliittisuus, vaikkakin
hän toivoisi että käsittelyyn
tulisi enemmän valtuutetuilta lähteviä asioita. Hettula taas näkisi, että valiokunnat voisivat hyötyä
tiiviimmästä yhteistyöstä
toisten valiokuntien kanssa
ja hän toivoisi valiokunnille mahdollisuutta tutustua
kunnan palveluiden tuottamisen arkeen kunnan eri
työpisteillä.
Molemmat kokevat, että
valiokunnissa työskentely
on tarjonnut hyvän kanavan vaikuttaa ja tehdä työtä kunnan menestymisen
eteen. Kuntavaikuttajana
toimiminen on hyvin vastannut ennalta saatua mielikuvaa ja kokemus on ollut molemmille positiivinen,
Haapaniemelle jopa siinä
määrin, että hän on ollut
mukana kuntapolitiikassa
aina vuodesta -89 saakka.

Yhteisöllisyysvaliokunta

Yhteisöllisyysvaliokunta

keskittyy ohjaamaan valmisteltavia asioita kuntademokratian toimivuuden,
kuntalaisten osallisuuden
sekä yhteisöllisyyden ja
kuntalaisten omavastuullisuuden lisäämiseen näkökulmasta.
Tätä työtä valiokunta tekee muun muassa omien
aloitteiden sekä kunnan
hankkeisiin annettavien
lausuntojen kautta. Valiokunta seuraa myös tarkasti kunnan päätöksentekoa
sekä hyvinvoinnin kehitystä niin yhteiskunnassa kuin
kuntalaisten keskuudessa ja ennakoi niiden vaikutuksia kuntademokratian
toimivuuteen ja osallisuuteen.
Valiokunta kuulee työssään asiantuntijoita sekä pitää tiiviisti yhteyttä kolmannen sektorin
toimijoihin. Se myös ohjaa
itsehallintoon liittyvien kuntalais- ja valtuustoaloitteiden valmistelua.
Tällä toimikaudella Haapaniemi onkin ollut eri-
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Ilmoittautuminen esiopetukseen
ja perusopetukseen
Esiopetukseen ilmoittautuminen
Lukuvuonna 2021–2022 esiopetusta järjestetään vuonna 2015 syntyneille lapsille. Ilmoittautuminen tulee tehdä 12.2.2021 mennessä. Esiopetus alkaa 11.8.2021.
Esiopetukseen ja täydentävään päivähoitoon ilmoittaudutaan ja haetaan sähköisesti Kempeleen kunnan nettisivujen kautta. Tietoa esiopetuksesta ja sähköinen hakemus löytyy osoitteesta www.kempele.fi/esiopetus. Sähköinen hakemus
löytyy sivun alaosasta nimellä "sähköinen hakemus ja maksulaskuri". Kunnallisiin ja yksityisiin päiväkoteihin haetaan samalla tavalla.
Lisätietoa esiopetuksesta antaa järjestävien päiväkotien johtajat sekä Ketolanperän koulun rehtori.
Kunnallinen esiopetus ja täydentävä päivähoito järjestetään lapsen tulevan oppilaaksiottoalueen mukaisesti seuraavissa toimipisteissä (joiden lopullinen määrä selviää haun päätyttyä):
Esiopetuspaikka

Puhelin

Kirkonkylän esikoulupäiväkoti
Kokkokankaan päiväkoti

044 4972 234
050 4636 360

Linnakankaan päiväkoti
Ylikylän päiväkoti
Santamäen päiväkoti
Ketolanperän koulun esiopetus

050 4636 666
050 4636 369
044 4972 244
050 3169 426

Tuleva koulupiiri 1.
luokalla
Kirkonkylän koulu
Linnakankaan koulu
Linnakankaan koulu
Ylikylän koulu
Santamäen koulu
Ketolanperän koulu

Oppilaaksiottoaluerajat löytyvät osoitteesta www.kempele.fi/lahikoulu.
Yksityisissä päiväkodeissa järjestetään esiopetusta, mikäli riittävä ryhmä syntyy (5 lasta). Tietoa yksityisistä päiväkodeista Kempeleessä löytyy osoitteesta
www.kempele.fi/yksityiset-paivakodit.

Esiopetukseen tutustuminen
Esiopetukseen tutustuminen järjestetään lapsille ja vanhemmille kaikissa kunnallisissa esiopetusta järjestävissä yksiköissä yhtäaikaisesti perjantaina 7.5.2021
klo 8–10, mikäli koronarajoitukset sen mahdollistavat.

Kouluun ilmoittautuminen

tyisen tyytyväinen nuorisovaltuuston toiminnan
kehitykseen.
– On ollut ilo nähdä kuinka innokkaasti nuoret ovat
ottaneet asiakseen osallistumisen ja Kempeleen
kehittämisen. Yhteistyön
kehittäminen kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa on ollut antoisaa ja palkitsevaa, hän toteaa.

Palveluvaliokunta

Palveluvaliokunnan ohjantaan tulevat kaikki kunnan
tarjoamat palvelut (muun
muassa varhaiskasvatus
ja opetus, sosiaali- ja terveystoimien asiat, ikäihmisten palvelut sekä ympäristö-, kirjasto-, liikunta- ja
nuorisopalvelut). Palveluvaliokunta ohjaa nimensä
mukaisesti palveluihin liittyviä kuntalais- ja valtuustoaloitteiden sekä hankkeiden valmistelua.
– Kempeleen kunta tuottaa monia palveluja laadukkaasti ja taloudellises-

ti. Edellä olevan perustan
kuntalaiskyselyihin ja kuntien välisiin tuloksiin, Hettula kiittelee.
Palveluvaliokunta ottaa
kantaa palvelujen osalta talousarvion valmisteluun, antaa lausuntoja
palveluihin liittyvissä asioissa ja ohjaa palvelujen
kehittämistä entisestään.
Palveluvaliokunta seuraa
erityisesti palvelujen talousarviossa pysymistä ja
antaa ohjantaa siihen tarpeen mukaan.
Palveluvaliokunta seuraa muun muassa lakien
tuomia muutoksia, kunnan
väestökehitystä, kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä
sekä ennakoi niiden vaikutuksia palvelutarpeisiin.
Palveluvaliokunta seuraa
asiakkaiden ja kuntalaisten
tyytyväisyyttä palveluihin
ja tekee palautteen pohjalta esityksiä palvelumuutoksiksi.

Elokuussa 2021 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä Wilman kautta (koulun ja kodin välinen yhteydenpitojärjestelmä). Ilmoittautumista varten oppilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja saa ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten. Kirjeen
mukana tulevat myös tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta. Wilma-tunnuksia
käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja
muussa tiedottamisessa.
Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 1.2.2021 ja päättyy 12.2.2021.
Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen ilmoittautumisen alkamista, on syytä
ottaa yhteyttä lähikoulun kansliaan.
Oppilaaksiottoaluerajat löytyvät osoitteesta www.kempele.fi/lahikoulu.
Ilmoittautumiseen ja Wilma-tunnusten tekemiseen voi saada apua tiistaina
2.2.2021 käymällä koulussa.
Koulu
Ketolanperän koulu
Kirkonkylän koulu
Linnakankaan koulu
Santamäen koulu
Ylikylän koulu

1.–6. luokat
050 463 6483
050 316 9598
050 316 9488
050 463 6483
050 316 9584

7.–9. luokat
050 316 9430
040 586 8252
050 316 9555

Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun kansliaan. Koulu alkaa keskiviikkona 11.8.2021.

Kouluun tutustuminen
Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla
perjantaina 7.5.2021 klo 8–10, mikäli koronarajoitukset sen mahdollistavat. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota.
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Liikenneturva
muistuttaa:
Pitoa jalankulkuun

Päivystysapu-palvelusta saat neuvontaa
terveyskysymyksissä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on
otettu käyttöön Päivystysapu 116117 -neuvontanumero.
Numero korvaa nyt käytössä olevan Oulun seudun yhteispäivystyksen
(08 315 2655) neuvontanumeron.
Päivystysapu 116117
on valtakunnallinen, sairaanhoitopiirien järjestämä
neuvonta- ja ohjauspalvelu, jossa puheluihin vastaavat terveydenhuollon
ammattilaiset. He tekevät
arvion päivystyksellisen tai
kiireellisen hoidon tarpeesta paikalliset ohjeistukset
huomioiden.

Palvelu toimii ympärivuorokautisesti, mutta virka-aikana otathan ensisijaisesti
yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen
arvioimiseksi.
Soita numeroon ennen
päivystyspoliklinikalle hakeutumista. Päivystysavusta annetaan ohjeita itsehoitoon tai sinut ohjataan
oikeaan hoitopaikkaan.
Terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat puheluusi
vuorokauden ympäri. Henkeä uhkaavissa tilanteissa
(esimerkiksi kova rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet tai
äkillinen kouristelu) soita
aina hätänumeroon 112.

Liukastuminen on jalankulkijoiden yleisin tapaturma talviliikenteessä.
Kävelijän oma ennakointi, keliin sopivat jalkineet
ja liukuesteet sekä jalankulkuväylien hyvä kunnossapito ehkäisevät liukastumisesta johtuvia
kaatumisia.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan talviliukastumistapaturmien takia on vuosittain
keskimäärin noin 4 600
potilasta vuodeosastohoidossa ja arviolta noin 11
000 potilasta avohoidossa.
Liukastumistapaturmia sattuu kaikenikäisille,
mutta ikääntyneillä kaatumisista johtuvat vammat
ovat yleensä vain vakavampia kuin nuoremmilla.

Jalkineet kelin
mukaan

Jalankulkijan liukastumisriskin kannalta vaarallisin
keli on, kun jäisen pinnan
päälle sataa kuivaa pakkaslunta tai kun jään pinnalle muodostuu vesikalvo jään sulaessa. Keliin
sopivat jalkineet vähentä-

vät liukastumisriskiä. Talvijalkineita ostaessa kannattaa varmistaa, että
kengän pohja on valmistettu pehmeästä ja huokoisesta materiaalista ja
on voimakkaasti kuvioitu.
Turvallisin pohjakuvio on
sivuilta avoin ja urat alaspäin leviäviä ja syvyydeltään 5–8 mm.
Pidoltaan paras jalkine
on sellainen, jossa on matala, leveä kanta.

Liukuesteet
superliukkaille
Erityisen liukkailla, kuten vetisen jäisillä jalkakäytävillä liikuttaessa,
kannattaa kengän päälle
pujottaa liukuesteet. Liukuesteiden tulee olla tyyppitarkastettuja ja sertifioituja tuotteita, mistä on
osoituksena CE-merkintä.
Osa liukuesteistä on jalkineessa pysyvästi kiinni
olevia ja osa helposti irrotettavissa. Liukuesteitä hankittaessa kannattaa
kauppaan ottaa mukaan
ne jalkineet, joiden kanssa esteitä on pääasiallisesti tarkoitus käyttää.

Liukuesteiden
valintakriteerit
Hyvät liukuesteet pysyvät
tukevasti paikallaan, eivät
rajoita liikaa liikkumista,
tarvittaessa voidaan riisua
tai ottaa pois käytöstä vaivattomasti, sillä sileillä ja
kovilla alustoilla, kuten kivilattioilla, käveltäessä liukuesteet voivat jopa lisätä
tapaturmariskiä.
Myös kävelysauvat ja
-kepit sekä potkukelkka
ovat käteviä apuvälineitä
liukkaalla kelillä.

Hyvä tasapaino
auttaa pysymään
pystyssä

Tutkitusti myös hyvä tasapaino auttaa pysymään
pystyssä. Tasapainoa
edistää hyvä lihaskunto keskivartalossa ja alaraajoissa. Päivittäisen liikunnan ohella esimerkiksi
tanssi tai taiji kehittävät
tasapainoa.
Muista myös varata aikaa matkoihin ja pysyä
valppaana.
Lähde: Liikenneturva
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k em p e le - op is to

Kursseille ilmoittautuminen
Kempele-opiston kursseille ilmoittautuminen tapahtuu netissä osoitteessa
www.kempele.fi/kempeleopisto tai puhelimitse soittamalla numeroon 050 463
6431.
Pyydämme seuraamaan Kempeleen kunnan ja Kempele-opiston
koronatiedotusta nettisivuillamme.

Mikäli kurssi joudutaan perumaan tai
kurssin ajankohta muuttuu, ilmoitetaan siitä osallistujille tekstiviestillä.
Kurssimaksun voi jättää maksamatta ilmoittautumisen yhteydessä. Laskutamme kurssimaksun, kun kurssi on toteutunut.

Helmi-maaliskuussa alkavia kursseja
MUOTOILU, KÄDEN
TAIDOT

110408, Neulekoulu,
etäkurssi
• ETÄOPETUS
• Honkasentie 15 A
• Ti 17.00–20.15
• 2.2.–13.4.2021
• Tuulia Salmela
• 45,00 €
Neulekoulu jatkuu keväällä
2021! Tule oppimaan uutta ja neulomaan yhdessä
muiden kanssa. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan oma neuletyö. Seuraavilla kerroilla saadaan
omaan neulomiseen tukea
ja vinkkejä. Voit neuloa
kurssin aikana yhden tai
useampia neuleita, kaikkiin
saat asiantuntevaa opastusta.Haasta itsesi neulomaan ne vaikeimmatkin
kirjoneuleet, monimutkaisimmat pitsit ja upeimmat
palmikot!
Kokoontumiskerrat: 2.2.,
23.2., 16.3 ja 13.4. Viimeisestä korvaavasta kokoontumiskerrasta sovitaan
erikseen.
110433, Nahkakinttaat
pakkassäälle
• TAITOLA, OMPELUTILA
• Honkasentie 15 B
• La 9.00–14.00,
Su 9.00–14.00
• 20.–21.2.2021
• Marika Ilola
• 30,00 €
Tule tekemään aidot, ihanat ja hyvin istuvat nahkakinttaat itsellesi tai lahjaksi. Kurssilla on mahdollista
tehdä myös lasten kinttaat.
Materiaalin voit ostaa suoraan opettajalta, tarjolla
monenlaisia ja värisiä nahkavaihtoehtoja.
110440, Micromacramee
korut
• TAITOLA, OMPELU-

•
•
•
•
•

TILA
Honkasentie 15 B
La 10.00–16.00,
Su 10.00–13.15
27.–28.3.2021
Päivi Kiviniemi-Kaikkonen
28,00 €

Macrameesolmeilu onkin varmaan tuttu monelle, mutta nyt syvennytään
micro-macrameen syövereihin. Nimensä mukaisesti tehdään pieniä solmuja
ja käytetään hyvin ohuita
nyörejä sekä pieniä helmiä. Korupohjana voi käyttää erikokoisia renkaita
1–4mm.
Tuskin kahta täysin
identtistä korua löytyy, luovuus on vain rajana. Vaihtoehtona useita valmiita
malleja koruihin. Käytetyt
nyörit ja langat ovat yleensä 0,6–0,8 mm:n paksuisia, vahattuja polyesteri
tai nylon nyörejä, joita onkin hankala löytää Suomen
markkinoilta. Se ei ole este
tulla kursseille, opettajalta voi ostaa nyörejä sekä
korutarvikkeita edullisesti! Esim. yhden korvakoruparin hinnaksi tulisi 3–5 €.
Varaathan kurssille käteistä mukaan.
110444, Tutustuminen
neulekoneeseen,
sukkakurssi
• TAITOLA, OMPELUTILA
• Honkasentie 15 B
• La 10.00–16.45,
Su 10.00–16.45
• 6.–7.2.2021
• Sirpa Luttinen
• 36,00 €
Kiinnostaako koneneulonta? Tämä kurssi antaa perustiedot sukan neulontaan neulekoneella. Ota
mukaan oma neulekone.
Opettajalle tutuimmat Brother/Eva, Singer ja Toyota
koneet.

Jos et omista neulekonetta, opisto vuokraa muutamaa konetta 10€ hintaan
kurssin ajaksi. Olethan ennen kurssille ilmoittautumista yhteydessä opistoon
varaustilanteen varmistamiseksi.
110448, Hopeakoru C
• SANTAMÄKITALON
KOULU, TEKN.LK.,
Peltomiehentie 5
• Pe 17.45–21.00
• La 9.00–14.00
• Su 9.00–14.00
• 5.–7.3.2021
• Leila Ronkainen
• 36,00 €
Kurssilla voit valmistaa hopeakorusi hopealangasta,
levystä sekä hopea- tai alpakkalusikoista. Opit hopeatyöskentelyn perustyötapoja esim. lenkkien
tekoa, ketjujen punontaa,
juottamista, pintakuviointia, levyn muotoilua sekä
kapussi-muotoisen (sileäpohjainen, päältä pyöreäksi hiottu) kiven/lasin istuttamista koruusi. Voit ottaa
mukaasi myös reiällisiä kiviä, parittomia korviksia
ym. vanhoja korun osia liitettäväksi työhösi. Ohjaajalla lankoja ja levyä myytävänä kurssilla tehtäviin
töihin.
110450, Hopeasavikorut
ja -ketjut
• SANTAMÄKITALON
KOULU, TEKN.LK.
• Peltomiehentie 5
• Ti 17.30–20.45
• 2.3.–27.4.2021
• Leila Ronkainen
• 50,00 €
Kurssilla voit ottaa lähtökohdaksi hopealangasta
punotun ketjun ja suunnitella sekä valmistaa siihen
hopeasaviriipuksen tai toisinpäin. Hopeasavitilaus
tehdään kurssin alussa,
muu materiaali on ostetta-

vissa ohjaajalta. Halutessasi voit keskittyä pelkätään hopealankakorujen
tekoon.
110466, Kevätkranssi A
• TAITOLA, KERAMIIKKAPAJA
• Honkasentie 15 B
• Su 10.00–13.15
• 28.3.2021
• Minna Ekdahl
• 15,00 €
Tule oppimaan kranssien
tekoa! Valmistetaan keväinen kranssi ajankohtaisia
havu-, kuiva- ja lehtimateriaaleja käyttäen. Kurssilla
käydään läpi kranssitekniikoita myös laajemmin.
Ei edellytetä kokemusta
kranssinsidonnasta. Opettaja perii materiaaleista
materiaalimaksun 20€.
110467, Kevätkranssi B
• TAITOLA, KERAMIIKKAPAJA
• Honkasentie 15 B
• Su 14.00–17.15
• 28.3.2021
• Minna Ekdahl
• 15,00 €
Tule oppimaan kranssien
tekoa! Valmistetaan keväinen kranssi ajankohtaisia
havu-, kuiva- ja lehtimateriaaleja käyttäen. Kurssilla
käydään läpi kranssitekniikoita myös laajemmin.
Ei edellytetä kokemusta
kranssinsidonnasta. Opettaja perii materiaaleista
materiaalimaksun 20€.
130506, Luovaa
maalaamista
• TAITOLA, MONITOIMITILA
• Honkasentie 15 B
• Ma 19.30–21.00,
8.2.–12.4.2021
• Irina Havaste-Ukkola
• 60,00 €
Tällä kurssilla heittäy-

dymme leikkimielisiin harjoituksiin ja luomme rauhallisen ja rennon tilan,
jossa voi piirtää ja maalata spontaanisti ilman suuria tavoitteita. Matalan kynnyksen kurssilla et tarvitse
aikaisempaa kokemusta
kuvataiteista, emme harjoittele piirtämään tai maalaamaan ”oikein” vaan tarkoitus on tehdä jotain uutta
ja erilaista! Kurssilla hyödynnetään ekspressiivisen
taideterapian menetelmiä,
maalaamme mm. käsillä
ja silmät kiinni. Kurssilla ei
arvostella tai kritisoida tuotoksia vaan löydetään taiteen tekemisen ilo ja herkkyys. Käytössämme on
akryylimaalit ja öljypastelliliidut. Työskentely tapahtuu
lattialla, mukaan tarvitset
pehmeän alustan lattialle.
Teemme myös pieniä kirjoitustehtäviä maalaamisen ohessa. Harjoitukset
johdattavat syventymään
itseensä ja kuuntelemaan
sisintään, josta inspiraatio
ja luovuus voivat löytyä.
KOTITALOUS
810202, Kreikkalainen
pikaruoka - Souvlaki
• KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, D-TALO, KOTITALOUSLK.
• Koulutie 4 A 6
• La 10.00–13.15
• 20.3.2021
• Anthi Kelempisioti
• 30,00 €
Kurssilla tutustutaan kreikkalaisten pikaruokaan souvlakiin. Kurssilla opitaan
valmistamaan kanasta ja
porsaasta tehty gyros tai
souvlaki pitaleivän ja lisukkeiden kera.
Lopuksi nautimme yhdessä tehdyt ruoat. Raaka-aineet sisältyvät kurssimaksuun.
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Virkistysuimala Zimmari

Virkistysuimala Zimmari on suljettu
1.2.2021 saakka, koronapandemian
takia. Ilmoitamme nettisivuillamme ja
Kempeleen Liikuntapalveluiden Facebookissa sekä Instagramissa uimahallin avaamisesta.
Ainoastaan koulujen uinnit ja huippu-urheilijat saavat käydä uimassa
sovittuina aikoina.
Lisätietoja
• www.kempele.fi/zimmari
• Palvelupiste, zimmari.uimala@
kempele.fi, p. 050 316 9406
• Liikuntakoordinaattori / Virkistyuimalan vastaava Kristiina Aitta,
p. 050 463 6493, kristiina.aitta@
kempele.fi

Soveltava liikunta

Koulujen ja päiväkotien
pienryhmätoiminnat jatkuvat.
Muut soveltavan liikunnan ryhmät
jatkuvat, kun rajoitukset kevenevät.
Lisätietoja
• www.kempele.fi/soveltavaliikunta
• Erityisliikunnan koordinaattori
Juha Vuoti, p. 040 570 4711,
juha.vuoti@kempele.fi

Lisätietoa liikuntapalveluista:

Ikäihmisten liikunta
Ulkoliikunta

Ulkoliikuntaa järjestetään pienryhmissä rajoitusten aikana. Alussa pieni alkulämmittely, jonka jälkeen yhteinen kävelylenkki. Mukana kaksi
ohjaajaa. Ilmoittautuminen Minnalle.
Sisäliikuntaryhmät

Sisäliikuntaryhmät jatkuvat, kun
rajoitukset poistuvat.
KotiTV
KotiTV tarjoaa ikäihmisille liikunnallista etäopetusta, virikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä joka arkipäivä klo
11–13.
KotiTV on kanavapaikalla 33 (antenni-TV) tai 66 (DNAn kaapeli-tv:n kanavapaikalla).
Lisätietoa: kotitv.fi tai 0204117676
(digita).
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
• www.kempele.fi/senioreidenliikunta
• Ikäihmisten liikunnanohjaaja
Minna Lammassaari, p. 040 664
3872, minna.lammassaari@
kempele.fi
www.kempele.fi/liikuntapalvelut		

Köykkyrin
laskettelurinne
on auki!
Rinne on auki:
Ke & To 17:00–20:00,
La & Su 11:00–16:00.
ön majan kahviosta,
Liput, ja välinevuokraus Pyrinn
aa ja pikku purtavaa.
josta saa myös kahvia, juotav
Lue lisää:
facebook.com/koykkyri
okeskus-koykkyri
www.kempeleenpyrinto.fi/hiiht

Kempeleen Liikuntapalvelut

Kempeleenliikuntapalvelut
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Lasten- ja nuortentilojen
toiminta
Kempeleessä koronarajoituksia on jatkettu ma 2.1.2021 saakka. Pohjois-Pohjanmaan koronatilannetta seurataan ja
toimitaan ohjeitten mukaisesti. Kempele Akatemian tilatoiminta mm. Kempele
Akatemialla ja Tietotorilla on suljettu koronarajoitusten ajaksi.
Nuorisotyöskentelyä jatketaan painotetusti etätoiminnoissa verkossa ja puhelimitse. Nuorisotyöntekijät toimivat myös
kouluilla ja jalkautuen ympäri Kempelettä.

Etsivä nuorisotyö
Vuoden nuori 2020

Vuoden nuoreksi 2020 on valittu Andreas Tolonen. Hän on yhteiskunnallinen keskustelija
ja toimija sekä aktiivinen somettaja ja viihdyttäjä.
Vuoden Nuori valinta kohdistuu nuoreen,
joka on aktiivinen osallistuja erilaisissa toiminnoissa sekä osallistuu yhteisen hyvän tekemiseen.

Etsivä nuorisotyö tukee 15–28-vuotiaita kempeleläisiä nuoria. Etsivän nuorisotyön avulla voit löytää
polkusi, joka voi liittyä esim. työnhakuun, opiskeluun tai itsenäistymiseen.

Meihin voit olla yhteydessä puhelimitse tai jättää
yhteydenottopyynnön osoitteessa www.kempele.
fi/etsivanuorisotyo olevan yhteydenottolomakkeen
kautta.

Työpajatoiminta

Kempeleen starttipaja tarjoaa tukea 18–28-vuotiaiden työttömien ja ilman opiskelupaikkaa olevien
nuorten elämänhallintaan. Starttivalmennus toteutetaan ryhmämuotoisena toimintana, mutta sisältää myös yksilövalmennusta.
Starttipajalle hakeudutaan kunnan kotisivuilla
olevan lomakkeen kautta, kaikki hakijat haastatellaan. Voit olla myös yhteydessä työvalmentajiin
Sanna Härmään ja Pilvi Vuomajokeen.

YHTEYSTIEDOT
Nuorisopalvelujen päällikkö
• Sanna Tauriainen, p. 050 3078 981
Nuorisotyöntekijät
• Riikka Kärkkäinen, p. 044 4972 288
• Pirjo Ranta, p. 050 3078 678
• Jari Roininen, p. 050 3169 694
• Joni Pikkarainen, p. 044 4972 286
Etsivät nuorisotyöntekijät
• Heikki Tervola, p. 040 5956 922,
myös WhatsApp
• Reetta Lahtinen, p. 050 3163 741,
myös WhatsApp
• Facebook: Kempeleen etsivä nuorisotyö
• Instagram: @kempeleenetsivanuorisotyo
• Discord: #Kempeleen Etsivä Nuorisotyö,
EtsiväHeikki#9945, Etsivä Reetta#4158
Kempeleen Starttipaja
• Sanna Härmä, p. 050 3163 768
• Pilvi Vuomajoki, p. 050 3163 766
• Instagram: @kempeleen_starttipaja
Ohjaamo Kempele
• Koordinaattori Heidi Alatalo, p. 040 6116 885
• Ohjaaja Niko Vastola, p. 040 1821 244
Lisätietoa nuorisopalveluista
• www.kempele.fi/nuorisopalvelut
• SähköpostIt: etunimi.sukunimi@kempele.fi
• Kempeleen nuorisopalvelut
• @kempeleen_nuorisopalvelut
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Kempeleen kirjasto

Ota yhteyttä

Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs.,

Kempeleen kunta

Zeppelinintie 1, 90450 Kempele,
p. 050 3169 409,

Postiosoite:
PL 12, 90441 Kempele

www.kempele.fi/kirjasto,

Kunnan postilaatikot:
terveyskeskus, (Kirkkotie 21,
A1) ja Vihikari 10.

kirjasto@kempele.fi,

aineistotietokanta ja uusinnat: outi.finna.fi.

Käyntiosoite:
Vihikari 10, 90440,
Kempele.

Aukioloajat
•
•
•
•

Ma–to
klo 10–19
Pe		
klo 10–17
La		
klo 10–15
Pyhien aattoina kirjasto suljetaan klo 16.

Puh: 08 5587 2200,
kempele@kempele.fi,
www.kempele.fi.
Kierrätyskeskus
Kirkkopolku 24,
Puh: 050 316 3787.

Linnakankaan omatoimikirjasto

Hammashoitola
Hammashoitola,terveyskeskus,
Kirkkotie 21,
Puh: 08 5587 2170.

Linnakangastalo, Linnakaarto 20, 90450 Kempele,
Käynti sisäpihan kautta, E-ovi.

Aukioloajat
•
•

Ma–pe
La

Hammashoitola, Ylikylä,
Mustikkapolku 4,
Puh: 08 5587 2170.

klo 16–20 (omatoimiaika)
klo 10–15 (omatoimiaika)

Terveyskeskus
Kirkkotie 21
Puh: 08 558 72100

eKIRJASTO

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen eKirjasto
palvelee ympäri vuorokauden! Lainaamiseen tarvitset
jonkin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kirjaston
kirjastokortin ja PIN-koodin.

Ajanvaraus, kiireetön
(ma-to klo 10-16 ja pe 10–15)
0855872140

eKirjaston löydät kirjastojen kotisivuilta sekä osoitteesta
outi.finna.fi/Content/ekirjasto.

Ajanvaraus, kiireellinen
(ma–to klo 8–16 ja pe 8–15)
0855872102

Kirjasto somessa

Ikäihmisten neuvola
Kirkkotie 21, B1
0855872140

•
•

Kempeleen kirjasto
Kempeleenkirjasto

Ajankohtaista kirjastossa
Myöhästymismaksut nousseet
OUTI-kirjastoista lainatun aineiston myöhästymismaksut
ovat nousseet 4.1.2021 alkaen 0,15 eurosta 0,30 euroon
päivältä. Suuruus on jatkossa samassa linjassa muiden
suurten kaupunkien ja kirjastokimppojen kanssa. Yhtä
lainaa koskeva maksujen maksimimäärä nousee 5 eurosta 6 euroon.
Myöhässä olevien lainojen maksut nousevat takautuvasti 4. tammikuuta, eli päiväkohtainen maksu myös
menneiltä päiviltä kaksinkertaistuu. Uusimisen voi tehdä
OUTI-verkkokirjastossa tai ottamalla yhteyttä kirjaston
asiakaspalveluun.
OUTI-kirjastoihin kuuluvat Kempeleen lisäksi Oulun,
Hailuodon, Iin, Kuusamon, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Pudasjärven, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen, Taivalkosken, Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan kirjastot.

Lukupaketit
Voit tilata lukupaketin itsellesi tai vaikka koko perheelle!
Kerro ja kuvaile mitä haluaisit lukupakettiisi: mistä tykkäät, mitkä aihepiirit kiinnostavat, kaunoa vai tietoa tai
ehkäpä elokuvia tai lehtiä? Voit tilata paketit sähköpostitse kirjasto@kempele.fi tai puhelimitse p. 050 316 9409.
Kirjaston henkilökunta kokoaa paketin sinulle valmiiksi.
Saat ilmoituksen, kun lukupaketti on noudettavissa Kempeleen kirjastosta.

Rajoitustoimenpiteet kirjastoissa
1.2.2021 saakka
Kirjastot ovat avoinna normaalien aukioloaikojen
mukaan, mutta kirjaston palvelut ovat rajoitettuja
1.2.2021 saakka.
Kirjastossa on käytössä pika-asiointi itsepalveluna.
Kirjastoon ei voi jäädä oleskelemaan eikä etsimään
aineistoa hyllystä, lukemaan lehtiä tai käyttämään
lukusalia. Myöskään tulostus- tai kopiointimahdollisuutta ei tällä hetkellä ole. Aineistoa voi varata noudettavaksi OUTI-verkkokirjastosta outi.finna.fi sekä
kirjaston asiakaspalvelusta p. 050 316 9409 ja sähköpostitse kirjasto@kempele.fi.
Rajatulla asiointialueella on esillä lainattavaa aineistoa. Kontaktit kirjaston henkilökunnan ja asiakkaiden välillä pyritään pitämään lyhyinä.
Pääkirjaston palautusluukku on nyt avoinna koko
ajan, joten jos tunnet olosi sairaaksi tai et halua tulla
kirjastoon, voit palauttaa lainasi palautusluukkuun.
Kirjaston tapahtumat, näyttelyt ja satutuokiot on
peruttu.
Kirjastossa asioidessa tulee noudattaa hygieniaohjeita sekä pitää turvaväli toisiin asiakkaisiin ja
henkilökuntaan. Kirjastossa on voimassa maskisuositus.

Tulethan kirjastoon
vain terveenä!

Puhelintunti:
ma klo 15–16 ja
ke klo 11.30–12.30,
p. 050 467 9390
Mielenterveysneuvola
Kirkkotie 21, B1
0504636385
Äitiys-, lasten- ja
perhesuunnitteluneuvola
Kirkkotie 21, B1, 2. krs
0855872137
Sosiaalitoimisto
Voimatie 6 A
Puh: 08 558 72200
Vanhusten ja
vammaisten palvelutalo
Hovintie 12
Puh: 040 158 4017
Tietotorin Sivukirjasto,
Lasten- ja nuortentila
Koulutie 4B
Puh: 050 316 9409
Kempele Akatemia,
Lasten- ja nuortentila
Honkasentie 15 A
Kempele-opisto
Honkasentie 15 B
Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409
Virkistysuimala Zimmari
Pekurintie 1
Puh: 050 316 9406
Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1
Puh. 050 463 6390

