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Tiesitkö, että Kempeleessä toimii 
kymmenittäin eri alojen verkko-
kauppoja? Kurkataanpa hieman 
verkkokauppiaan arkeen ja pohdi-
taan, mikä voisi olla verkkokaupan 
tulevaisuus Kempeleessä!

Verkkokauppa vaatii kauppiaal-
ta uudenlaisia taitoja. Itse asias-
sa verkkokaupan pitäminen on 
täysin eri ammatti kuin kivijalka-
kaupan luotsaaminen. Muotipuo-
din yrittäjän on hyvä olla sopivasti 
puhelias, hymyilevä ja helposti lä-
hestyttävä. Digitaalinen kauppias 
tarvitsee enemmän nopeaa kym-
mensormijärjestelmää, helpos-
ti ymmärrettävää tekstintuottoa ja 
tavoitettavuutta 24/7. Myös alojen 
markkinointi on täysin erilaista; en-
nen riitti mainos paikallislehdessä 
tai televisiossa, nyt tarvitaan jatku-
vaa mainosten ja sivustojen opti-
mointia, uusia ideoita asiakkaiden 
löytämiseen ja sitouttamiseen se-
kä uusien mainoskanavien ja yh-
teistyökumppaneiden jatkuvaa et-
sintää.

Jos kilpailu kivijalkakaupoilla on 
kovaa, verkkokaupoilla se vasta 
armotonta onkin. Kilpailijat tulevat 

ympäri maapalloa ja joku pystyy 
aina voittamaan hinnalla, laadulla, 
toimitusajalla, asiakaskokemuk-
sella, brändillä tai vastuullisuudel-
la. Suomalaisen verkkokaupan ai-
noa merkittävä kilpailuetu on kieli; 
pystymme palvelemaan omaa 
kansaamme luotettavasti suomek-
si. Tämän kilpailuedun kautta saa-
vutettava markkina on kuitenkin 
valitettavan pieni. Onneksi verkko-
kauppias on kuitenkin myös kieli-
taituri, ja kääntää näppärästi kaik-
ki tuotetiedot ja tilausinformaatiot 
kolmelle tärkeimmälle kauppakie-
lelle. Samaan syssyyn hän selvit-
tää eri maiden tullauskäytänteet 
sekä vientiin liittyvät verotusasiat.

Yksi verkkokauppiaan menes-
tyksen avaimista on oikean verk-
kokauppa-alustan valinta. Läh-
tökohta on, että alusta on aina 
vääränlainen eikä se taivu kaup-
piaan toiveisiin. Kaupan kasva-
essa myös teknologiaa kohtaan 
odotukset kasvavat, ja useimmat 
verkkokauppiaat vaihtavatkin jos-
sain vaiheessa alustaa – vaikka 
se työlästä onkin. Mitä paremmin 
kauppias järjestelmänsä ja sen 

puutteet tuntee, sitä paremmat 
lähtökohdat hänellä on tehdä me-
nestyvää kauppaa.

Verkkokauppiaan menestymi-
nen vaatii siis paljon uusia taito-
ja, eikä se hoidu muun ohessa 
vasemmalla kädellä. Tämän lisäk-
si kaupan varaston on hyvä sijai-
ta logistisesti helposti saavutetta-
valla paikalla. Jos verkkokauppias 
liittää varaston yhteyteen pienen 
kivijalkamyymälän, vilkas liike-
paikka olisi paikallaan. Toisaalta 
kiinteistökustannukset eivät voi 
nousta korkeiksi, jotta varaston 
pitäminen olisi mahdollista. Nä-
mä kaikki edellytykset täyttyvät 
yliopistokaupunkien ydinkeskus-
tojen ulkopuolella, pääliikenne-

väylien varrella.
Voisiko Kempele siis olla hyvä 

sijainti verkkokaupoille?
Kyllä, jos minulta kysytään. Täs-

tä esimakua saadaan Zatelliitista: 
verkkokauppoja rakentavat alueel-
le tällä hetkellä alusvaatteiden eri-
koisliike Lumingerie sekä vaate- ja 
kangasliike Verson Puoti. Näiden 
vieressä on tonttivaraus vaatelii-
ke Pikku-Riikalla, ja myös uusia 
tulokkaita mahtuu vielä hyvin mu-
kaan. Zatelliitista onkin kehitty-
mässä uuden ajan kauppapaikka 
– ehkäpä Kempeleen verkkokaup-
pakeskittymä!

Miia Marjanen
Elinkeinojohtaja

Kempele – 
verkkokaupan 
keskittymä?

Varaus:
Arina Varaus:

Kärkkäinen

Varaus:
Pikku-Riikka

Verson puoti
Lumingerie

Verkkokauppias! 
Tule Kempeleen 
verkkokauppakeskittymään!
Kempeleen Zatelliittiin moottoritien varteen on 
rakentumassa kaupallinen alue, johon keskittyy vaate- 
ja sisustusalan verkkokauppoja. Verson Puodin ja 
Lumingerien rakennushankkeet ovat jo käynnissä, ja 
Pikku-Riikalla on alueelle tonttivaraus. Myös Kärkkäinen ja 
Arina ovat varanneet tontit alueelta.
Jos haluat rakentaa itse, tarjoamme sinulle tonttia. Jos 
haluat tulla vuokratiloihin, räätälöimme sinulle sopivat tilat 
alueelta.
Parhaiten hyödynnät alueen asiakasvirrat yhdistämällä 
verkkokaupan varastoon kivijalkakaupan. Kysy lisää 
alueelle jo tulevista konsepteista!

Ota yhteyttä
Miia Marjanen, elinkeinojohtaja
050 316 9701, miia.marjanen@kempele.fi
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Anni Näyhä ja Rita Kumpulai-
nen haluavat innostaa muitakin 
kuvataiteita harrastavia kem-
peleläisiä tuomaan töitään esil-
le Kempele Akatemian näytte-
lytiloihin. Näyhä sai innostettua 
Kumpulaisen kaverikseen alka-
neen vuoden ensimmäiseen yh-
teisnäyttelyyn. Asia ei ollut Kum-
pulaiselle itsestään selvä juttu, 
koska hän ei koe olevansa tai-
teilija vaan harrastaa satunnai-
sesti maalaamista ja ITE-taiteen 
tekemistä.

– Nyt kun työt on ripustettu sei-
nälle, olo on helpottunut. Olen 
tosi iloinen siitä, että uskalsin ot-
taa näyttelyaskeleen. Siksi us-
kallan houkutella muitakin ku-
vataiteen harrastajia tuomaan 
osaamistaan esille. Kempele 
Akatemian näyttelytilat tarjoava 
siihen erinomaisen mahdollisuu-
den, Kumpulainen toteaa.

– Annin kokemus on monin 
verroin laajempi kuin omani, jo-
ten olen tosi iloinen, että hän in-
nosti minut mukaan. Yksin tus-
kin olisin tätä askelta ottanut. 
Saattaa hyvinkin olla, että sisäl-
läni asuu ”pienen pieni taiteilija”, 
Kumpulainen sanoo.

Näyhä toivoo, että Kempele 
Akatemian näyttelytilat eivät jou-
tuisi olemaan yhtään tyhjillään, 
vaan niissä olisi säännöllises-
ti esillä kempeleläisten harras-
tajien töitä. Näyttelyn voi koota 
yksin tai yhden tai kahden muun 
harrastajan kanssa. Näytteytila 
on maksuton.

Anni Näyhällä on ollut vuosi-
en mittaan taidenäyttelyitä Kem-
peleen lisäksi lähikunnissa Ou-
lua ja synnyinkaupunki Kuhmoa 
myöten. Hän kuuluu Taideyhdis-
tys Ultramariniin ja Oulun Seu-
dun kuvataiteilijoihin.

Rita Kumpulaisen töitä on ol-
lut esillä Tyrnävällä ja Limingas-
sa sekä perheen Lapin mökillä.

Näyhän ja Kumpulaisen yh-
teisnäyttely on nähtävillä Kem-
pele-opistolla helmikuun lop-
puun asti. Näyttelytilan ovet ovat 
avoinna klo 9.00–15.00, tai sopi-
muksesta (Hely Takalahti, opis-
tosihteeri, p. 050 463 6431).

Iloa ja Valoa 
-taidenäyttely 
Kempele-opistolla

Esiopetukseen 
ilmoittautuminen
Lukuvuonna 2022–2023 esiope-
tusta järjestetään vuonna 2016 
syntyneille lapsille. Ilmoittautumi-
nen tulee tehdä 11.2.2021 men-
nessä. Esiopetus alkaa 10.8.2022.

Kunnalliseen esiopetukseen il-
moittaudutaan Wilman kautta. 
Huoltajat, joilla ei ole vielä Wil-
ma-tunnuksia, tekevät tunnukset 
Suomi.fi-tunnistautumisen avul-
la osoitteessa https://kempele.in-
school.fi/connect.

Huoltajat, joilla on jo Wilma-tun-
nukset mutta ei tulevaa esikoulu-
laista tunnuksissa, voivat yhdis-
tää hänet tunnukseensa Suomi.fi 
-tunnistautumisen avulla. Ohjeita 
löydät osoitteesta www.kempele.
fi/esiopetuksen_wilma.

Jos tuleva esioppilas ei ole vä-
estörekisterissä Kempeleen kun-
nan asukas, tai tarvitset muuta 
apua ilmoittautumiseen, ole yhte-
ydessä Maija Junnonahoon, puh. 
050 316 3737, maija.junnonaho@
kempele.fi.

Yksityiseen esiopetukseen sekä 
esiopetusta täydentävään varhais-
kasvatukseen haetaan kunnan 
verkkosivuilta varhaiskasvatuksen 
alta, kohdasta Asioi verkossa.

Lisätietoa esiopetuksesta kun-
nan verkkosivuilta sekä järjes-
tävien päiväkotien johtajilta ja 

Ketolanperän koulun rehtorilta. 
Kunnallinen esiopetus ja täyden-
tävä varhaiskasvatus järjestetään 
oheisen infolaatikon mukaisesti 
lapsen tulevan oppilaaksiottoalu-
een mukaisesti (joiden lopullinen 
määrä selviää haun päätyttyä).

Esiopetukseen tutustuminen
Esiopetukseen tutustuminen jär-
jestetään lapsille ja vanhemmille 
kaikissa kunnallisissa esiopetusta 
järjestävissä yksiköissä yhtäaikai-
sesti perjantaina 6.5.2022 klo 8:00 
– 10:00, mikäli koronarajoitukset 
sen mahdollistavat.

Kouluun 1. luokalle 
ilmoittautuminen
Elokuussa 2022 perusopetuk-
sen ensimmäiselle luokalle tulevi-
en oppilaiden ilmoittautuminen ta-
pahtuu Wilman-tunnusten avulla. 

Tunnukset Wilmaan
Kempeleen kunnan esikouluissa 
olevien oppilaiden kohdalla ilmoit-
tautuminen tapahtuu jo olemassa 
olevien Wilma-tunnusten avulla. 
Ohje Ilmoittautumiseen lähetetään 
sähköpostiin 31.1. mennessä.

Huoltajat, joilla ei ole vielä Wil-
ma-tunnuksia, tekevät tunnukset 
Suomi.fi-tunnistautumisen avul-
la osoitteessa https://kempele.in-

school.fi/connect. Ohje tunnusten 
tekoon löytyy Kempeleen verkko-
sivuilta osoitteesta https://www.
kempele.fi/koululaisen_wilma.

Huoltajat, joilla on Wilma-tun-
nukset muille huollettaville mutta 
ei tulevaa koululaista tunnuksis-
sa, voivat yhdistää hänet tunnuk-
seensa Suomi.fi -tunnistautumi-
sen avulla. 

Ohjeet Wilma-tunnusten tekoon 
ja uuden huollettavan luomiseen 
löydät osoitteesta www.kempele.
fi/wilma_tunnukset.

Jos tuleva oppilas ei ole väes-
törekisterissä Kempeleen kunnan 
asukas, ilmoittautuminen tulee 
tehdä suoraan koulun kansliaan.

I lmoi t tautuminen a lkaa 
31.1.2022 ja päättyy 11.2.2022.

Muille kuin 1. luokalle toises-
ta koulusta tulevien uusien oppi-
laiden ilmoittautuminen tapahtuu 
suoraan koulun kansliaan. Koulu 
alkaa keskiviikkona 10.8.2022.

Kouluun tutustuminen
Tuleville ekaluokkalaisille järjeste-
tään kouluun tutustuminen kaikilla 
kouluilla perjantaina 6.5.2022 klo 
8.00–10.00, mikäli koronarajoituk-
set sen mahdollistavat. Samanai-
kaisesti annetaan huoltajille kou-
lua koskevaa informaatiota.

Ilmoittautuminen Kempeleen kunnan 
esiopetukseen ja perusopetukseen

Esiopetuspaikat ja oppilaaksiottoalueet
Esiopetuspaikka   Esiopetuksen puhelin Tuleva koulupiiri 1. luokalla
Kirkonkylän esikoulupäiväkoti   044 497 2234   Kirkonkylän koulu
Kokkokankaan päiväkoti  050 463 6360   Linnakankaan koulu
Linnakankaan päiväkoti  050 463 6666   Linnakankaan koulu
Ylikylän päiväkoti   050 463 6369   Ylikylän koulu
Santamäen päiväkoti   044 497 2244   Santamäen koulu
Ketolanperän koulun esiopetus 050 316 9426   Ketolanperän koulu

Oppilaaksiottorajat
Kartta koulujen oppilasrajoista löytyy osoitteesta www.kempele.fi/lahikoulu.
Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta antavat koulujen koulusihteerit:
Ketolanperän koulu   050 463 6483
Kirkonkylän koulu   050 316 9598 tai 050 316 9430
Linnakankaan koulu   050 316 9488 tai 040 586 8252
Santamäen koulu   050 463 6483
Ylikylän koulu    050 316 9584 tai 050 316 9555

Asioi verkossa Esiopetus Lähikoulu Wilma Uudet tunnukset
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Lasten, nuorten ja perheiden pal-
veluja on kehitetty Kempeleessä 
osana POPsoten Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus -kehit-
tämisohjelmaa vuoden 2021 ke-
väästä lähtien. Tavoitteena on 
koota kaikki lasten, nuorten ja per-
heiden palvelut yhdeksi kokonai-
suudeksi verkostomaiseen per-
hekeskus-toimintamalliin (sote-, 
sivistys- ja vapaa-ajan palvelut se-
kä 3. sektori). 

Perhekeskuksen avulla on mah-
dollista yhteensovittaa hyvinvointi-
alueen, kunnan sekä järjestöjen ja 
seurakunnan palveluita ja toimin-
toja. Palveluita kehitetään osittain 
myös digitaalisiksi. Perhekeskus 
helpottaa avun ja tuen saamista ja 
samalla vahvistaa työntekijöiden 
yhteistyötä.

Kehittämistyön tavoitteena on, 

että lapset, nuoret ja perheet saa-
vat oikean palvelun oikeaan ai-
kaan ja mitä aiemmin sen parem-
pi. Kempeleessä on käynnistetty 
pilotti 1.12.2021 lasten, nuorten 
ja perheiden palveluohjaus. Jos 
jokin asia perheesi arjessa mieti-
tyttää ja haluat jutella työntekijän 
kanssa, voit matalalla kynnyksellä 
olla yhteydessä palveluohjaajaan. 
Kysymyksesi voi koskea mitä ta-
hansa lapsiperheen asiaa. Tarvit-
taessa Sinut ohjataan tarkoituk-
senmukaisen palvelun äärelle.

Voit olla yhteydessä palveluoh-
jaajaan puhelimitse maanantai-
sin ja torstaisin klo 9–12, p. 040 
6620443. Muuna aikana voit jättää 
yhteydenottopyynnön sähköisen 
asiointikanavan kautta: “Älä jää 
yksin” -nappi löytyy Kempeleen 
sähköisen perhekeskuksen sivuil-

ta www.kempele.fi/sosiaali-ja-ter-
veys/perhekeskus. Palveluohjaaja 
vastaa sinulle kolmen arkipäivän 
kuluessa.

Palveluiden kehittämiseen tar-
vitsemme kunnan asukkailta ide-
oita ja ajatuksia, jotta pystymme 
tulevaisuudessa tarjoamaan pal-
veluita, jotka vastaavat perheiden 
tarpeisiin. Käythän antamassa 
ruusuja, risuja, ehdotuksia ja ide-
oita Kempeleen lasten, nuorten ja 
perheiden palveluihin osoitteessa 
www.kempele.fi/palautetta_per-
hekeskukselle helmikuun loppuun 
mennessä. Kiitos!

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
keskittyvät perhekeskukseen

Koronarokotukset 
Kempeleessä
Tällä hetkellä 1. ja 2. koronaroko-
teannosta annetaan ilman korona-
ryhmärajoituksia.

Kolmatta koronarokotusannosta 
tarjotaan seuraavasti:
• 60 vuotta täyttäneille sekä 

riskiryhmiin kuuluville, kun tois-
esta rokotuksesta on kulunut 
3–4 kuukautta.

• 18–60 -vuotiaille, jotka eivät 
kuulu riskiryhmiin. Kolmatta 
rokoteannosta voidaan tarjota 
4–6 kuukauden kuluttua tois-
esta annoksesta.

• Voimakkaasti immuunipuut-
teisille (12-vuotiaat ja sitä van-
hemmat), kun toisesta rokotuk-
sesta on kulunut vähintään 2 
kuukautta)

Neljännen rokoteannoksen saa-
vat tällä hetkellä voimakkaasti im-
muunipuutteiset henkilöt (12-vuo-
tiaat ja sitä vanhemmat), kun 
kolmannesta rokoteannoksesta on 
kulunut vähintään 3 kuukautta.

Walk in -koronarokotukset 
Zeppelinissä joka 
keskiviikko
Kauppakeskus Zeppelinissä jär-
jestetään ajanvaraukseton koro-
natarokotuspahtuma joka kes-
kiviikko klo 12–18 maaliskuun 
loppuun asti. Rokotuspiste sijait-
see Zeppelinin 2. kerroksessa kir-
jaston päädyssä.

Zeppeliniin rokotukselle voivat 
tulla 12-vuotiaat ja sitä vanhem-
mat ensimmäiselle tai toiselle ro-
kotukselle. Toinen koronarokotus 
voidaan antaa, kun ensimmäises-
tä on kulunut vähintään 6 viikkoa.

18-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
voivat tulla myös kolmansille roko-
tuksille, jos toisesta rokotuksesta 
on kulunut vähintään 4 kuukaut-
ta. Voimakkaasti immuunipuuttei-
sille kolmas rokote voidaan antaa 
2 kuukauden kuluttua toisesta ro-
kotteesta.

Zeppelinin rokotuspisteelle tulee 
ottaa mukaan Kela-kortti.

Koronarokotus 
ajanvarauksella
Koronarokotuksen saa edelleen 
totuttuun tapaan myös Kempe-
leen terveyskeskuksessa (Hallin-
non käytävä, ovi A3). Voit varata 
rokotusajan osoitteessa kempele.
fi.fi tai puhelinnumerosta 08 5587 
2110  ti–to klo 12–15.

Lasten koronarokotukset
5–11 -vuotiaiden koronarokotuk-
set annetaan Kempeleen neuvo-
lan puolella (Terveyskeskus, ovi 
A3, 2. kerros). Voit varata ajan soi-
tamalla numeroon 08 5587 2137, 
arkisin klo 9–11. 

5–11 -vuotiaille järjestetään 
neuvolassa ajanvaraukseton 
5–11-vuotiaiden lasten rokotuspäi-
vä torstaina 27.1.2022. klo 14–18.

12-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
voidaan rokottaa tavanomaisesti 
kaikilla koronarokotuspisteillä.
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Kempeleen kunnan nuorten ke-
sätyöllistämisen periaatteet vuon-
na 2022 ovat seuraavat. Nuori voi 
hankkia yhden vaihtoehdon seu-
raavista: kesätyöseteli, kesätyöt 
tai kesäyrittäjyys. Tiedot ja linkit 
hakemuksiin löytyvät kunnan si-
vuilta www.kempele.fi/kesatyo.
Kesätyöseteli
Kesätyöseteli myönnetään hake-
muksen täyttäneelle vuonna 2005 
ja 2006 syntyneelle (16 tai 17 vuot-
ta vuonna 2022 täyttävälle) kem-
peleläiselle nuorelle. Nuori hakee 
kesätyöseteliä sähköisesti kun-
nan nettisivujen kautta 21.4.2022 
mennessä. Kesätyöseteli on hen-
kilökohtainen ja sitä voi käyttää 
vain yhden kerran kesällä 2022. 
Kesätyöseteliä ei saa kopioida.

Kesätyösetelillä nuori voi ha-
kea kesätöitä yrityksistä, yhdis-
tyksistä, järjestöistä tai säätiöistä. 
Kempeleen kunta maksaa enin-
tään 320 euroa työnantajalle, jo-
ka on palkannut kesätyösetelin 
saaneen kempeleläisen nuoren 
1.5.–31.9.2022 välisenä aikana 

vähintään 60 tunniksi. Työnantaja 
maksaa nuorelle työehtosopimuk-
sen mukaisen palkan. Bruttopal-
kan on oltava kuitenkin vähintään 
370 euroa / 60 tuntia. Työnantajan 
ei tarvitse olla kempeleläinen ja 
työpaikka voi olla muuallakin kuin 
Kempeleessä. Työnantajalla on 
oltava voimassa oleva y-tunnus. 
Kesätyösetelillä ei voi hakea kun-
nan/kaupungin tai valtion yksiköi-
hin kesätyöhön, eikä työnantajana 
voi toimia yksityistalous, perhe tai 
yksityinen henkilö.

Mikäli kesätyöseteleitä jää ja-
kamatta, jaetaan loput setelit ke-
sätyösetelin hakemuksen täyt-
täneille vuonna 2004 syntyneille 
kempeleläisille nuorille 22.4.2022 
alkaen. Jos hakemuksia on enem-
män kuin jakamatta jääneitä sete-
leitä, kesätyösetelit arvotaan ha-
kemuksen täyttäneiden kesken.

Nuoren kesätyösetelillä palkan-
neen yrityksen, yhdistyksen, järjes-
tön tai säätiön sähköinen kesätyö-
setelin työnantajalomake ohjeineen 
julkaistaan sivulla www.kempele.fi/
kesatyo toukokuussa 2022.

Kesätyöt
Kempeleen kunta työllistää kym-
menen vuonna 2003 tai 2004 syn-
tynyttä, eli 18–19 -vuotiasta kem-
peleläistä nuorta kunnan omaan 
palvelutuotantoon (esim. liiken-
nepuistoon) 4 viikoksi. Jaksot si-
joittuvat pääasiassa kesä-heinä-
kuulle 2022. Työaika on 6 tuntia  
päivässä. Palkkaus on työehtoso-
pimuksen mukainen kesätyönte-
kijän palkka. Kesätyöpaikkoja on 
haettava maanantaihin 14.3.2022 
klo 15.00 mennessä osoitteessa 
www.kempele.fi/tyopaikat. Haku-
aika alkaa 25.1.2022 klo 8.00. Mi-
käli hakemuksia tulee enemmän 
kuin tarjottavia paikkoja on, valinta 
suoritetaan arpomalla. Arvonnas-
sa etusija on nuorilla, jotka eivät 
ole olleet Kempeleen kunnan ke-
sätyöpaikassa vuonna 2021.
Kesäyrittäjyys
Kempeleen kunta tarjoaa 20:lle 
kempeleläiselle 15–19 -vuotiaal-
le (syntynyt vuonna 2003–2007) 
nuorelle mahdollisuuden kokeil-
la yrittäjyyttä kesäyrittäjyysrahan 

(320 euroa) tuella. Kesäyrittäjät 
osallistuvat Limingan 4H-yhdistyk-
sen järjestämälle yrittäjyyskurssil-
le. Kurssilla käydään läpi yrittäjyy-
teen liittyviä asioita. Kesäyrittäjäksi 
haetaan sivun www.kempele.fi/
kesatyo kautta. Hakuaika alkaa 
16.2.2022 klo 16.00 ja päättyy 
23.3.2022 klo 16.00. Mukaan ote-
taan 20 ensimmäistä hakijaa. 
Oma 4H-yritys antaa mahdollisuu-
den kokeilla yrittäjyyttä turvallises-
ti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino 
tienata rahaa, mutta elinkeinos-
ta ei ole kysymys, vaan yritys on 
harrastustoimintaa. Lisätietoja saa 
myös Limingan 4H-yhdistykseltä, 
p. 040 0803 837, liminka@4h.fi.
Lisätietoja 
kesätyöllistämisestä
Lisätietoja saa kunnan maksamas-
ta kesäyrittäjyysrahasta, kesätyö-
seteleistä ja kesätyöpaikoista os-
oitteesta www.kempele.fi/kesatyo 
sekä työnsuunnittelija Anu Kuu-
sijärveltä, p. 050 4636 398, anu.
kuusijarvi@kempele.fi

Nuorten kesätyöllistäminen vuonna 2022 Kempeleessä

Kempeleen uusi nuorisovaltuus-
to järjestäytyi 13. tammikuuta. Uu-
deksi puheenjohtajaksi kokouk-
sessa valittiin Vili Kanniainen ja 
varapuheenjohtajaksi Inga Kos-
kenniemi. Nuorisovaltuuston toi-
minta tuli molemmille tutuksi jo vii-
me kaudella. Aktiiviselta kaudelta 
mukaan tarttunut kokemus innosti 
jäämään toimintaan mukaan.

"Koen, että olemme molem-
mat luotettavia ja toimimme hy-
vänä esimerkkinä uusille nuori-
sovaltuutetuille. Olemme avoimia 
ja heti valmiina auttamaan. Halu-
amme molemmat varmistaa, että 
kaikki nuorisovaltuutetut tulevat 
kuulluksi. Puheenjohtajiston tehtä-
vä ei ole jaella omia mielipiteitään 
nuorisovaltuuston kantana, vaan 
auttaa kaikkia nuorisovaltuutettu-
ja tuomaan omat näkemyksensä 
esille", Koskenniemi pohtii.

Alun perin heidät veti nuorisoval-
tuustoon mukaan halu vaikuttaa 
kunnan asioihin ja tutustua kun-
nan päätöksentekoon. Nuoriso-
valtuusto tuntui heille luontevalta 
kanavalta saada kosketuspintaa 
kuntatyöhön ja päästä vaikutta-
maan suoraan kunnan toimintaan.

Hyvä kokemus vastuunjaosta 
edellisten puheenjohtajien kanssa 
rohkaisi hakeutumaan puheenjoh-
tajiston paikoille. Pesteihin kan-
nusti myös motivaatio viedä omaa 
työtä eteenpäin ja kehittää nuori-
sovaltuuston toimintaa.

"Olen saanut luotua viime kau-
den aikana hyviä yhteyksiä kun-
nan viranhaltijoihin sekä päättäjiin, 
ja koen että pystyväni viemään 
nuorisovaltuuston asioita eteen-
päin heidän kauttaan ja heidän 
kanssaan matalalla kynnyksellä", 
Kanniainen kertoo.

Tulevalta kaudelta molemmat 
odottavat tiivistyvää yhteistyötä, 
niin valtuuston kuin muiden kunti-
en nuorisovaltuustojenkin kesken. 
Nuorisovaltuuston yhteisenä ta-
voitteena on myös saada nuoriso-
valtuuston ääni kuuluviin rutiinin-
omaisesti jo valmisteluvaiheessa, 
eikä vasta päätöksenteon hetkel-
lä.

"Haluamme lisätä aktiivista yh-
teistyötä ja yhteydenpitoa mah-
dollisimman monen Kempeleen 
päätöksenteossa mukana olevan 
toimielimen kanssa. Tavoittee-
namme on, että nuorisovaltuusto 
pystyisi olemaan päätöksenteossa 
mukana kaikella potentiaalillaan, 
ja nuorten näkemysten kuulemi-
nen olisi enemmänkin automaatio 
kuin sattumanvarainen päähän-
pisto", he kertovat.

Kanniainen ja Koskenniemi pitä-

vät tärkeänä, että erityisesti siirryt-
täessä uuteen kuntamalliin voidaan 
varmistaa, että mahdollisimman 
moni nuori saa äänensä kuulu-
maan ja pystyy vaikuttamaan itse-
ään koskevaan päätöksentekoon.

Nuorisovaltuuston uusi kokoonpano hakee rohkeasti yhteistyön paikkoja

Pertin Hiihto -massahiihtotapahtuma 
26.2.2022 Kempeleen Köykkyrissä
Sarjoina kilpasarja, kuntosarja, reppu- ja perhesarja, sekä 
nappulahiihto.

Hiihdettävät matkat ovat 15 ja 30km, reppu- ja perhesarjassa 
vapaa matka ilman ajanottoa.  
Lisätietoa osoitteessa kempelemaraton.net/pertin-hiihto.

Tervetuloa mukaan!
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liikuntapalvelut

Senioreiden liikunta
Virtaa vedestä 
vesiliikuntakurssi 
Kempeleläisille, joilla ei ole 
aikaisempaa kokemusta 
vesiliikunnasta tai edellisestä 
uimahallikäynnistä on 
kulunut aikaa. Kurssi sisältää 
vesijumppaa kevennetyin 
liikkein, tutustutaan erilaisiin 
jumppavälineisiin sekä 
vesikävelyn ja -juoksun 
harjoittelua. Mukaan pääsee 
seniorikortilla, liikuntapassilla 
tai 3€ kertamaksu. 
Ennakkoilmoittautuminen.
Keskiviikkoisin 9.2.–30.3. (ei 
9.3.) klo 14–14.30 Zimmarin 
monitoimialtaalla.

Asukastuvan tuolijumpat
Tuolijumppa sisältää helppoja 
liikkeitä, joita kukin voi tehdä 
oman jaksamisen mukaan. 
Maanantain jumppa on kevyempi 
ja tehdään koko ajan istuen, 
joten se sopii myös pyörätuolissa 
istuville.  Keskiviikon jumpalla 
noustaan välillä seisomaan. 
Juomapullo mukaan. Ei 
ennakkoilmoittautumista. 
HUOM! Muuttuneet ajat:
Maanantaisin klo 10.00–10.45 
(kevyt) ja keskiviikkoisin klo 
12.00–12.45.

Kuntosaliharjoittelu 
Kempelehallilla
Tarkoitettu kempeleläisille 
senioreille, joilla ei ole vielä 
kokemusta kuntosaliharjoittelusta. 
Mahdollisuus käydä salilla 
ohjaajan kanssa kahdestaan 
tai pienryhmissä. Ota rohkeasti 
yhteyttä. Osallistuminen 
mahdollistuu seniorikortilla 
tai liikuntapassilla. Lisäksi 
kuntosalille tulee ostaa 8 euron 
hintainen magneettikortti, jolla 
sisäänpääsy salille mahdollistuu. 
Ennakkoilmoittautuminen.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Liikunnanohjaaja Minna 
Lammassaari p. 040-664 3872

Soveltava liikunta
Soveltavan liikunnan palvelut 
tarjoavat neuvontaa, soveltavan 
liikunnan ryhmäliikuntaa ja tekee 
yhteistyötä kunnan muiden 
palvelualojen kanssa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
ryhmiin: Erityisliikunnan 
koordinaattori Juha Vuoti, p. 040 
5704711, juha.vuoti@kempele.fi,  
www.kempele.fi/soveltavaliikunta.

Liikuntasporttis, erityistä tukea 
tarvitseville alakoululaisille 
Ylikylän päiväkodin liikuntasalissa 
torstaisin klo 17.00–17.55. 

Tutustutaan erilaisiin 
liikuntalajeihin ryhmäläisten 
toiveiden mukaan, harjoitellaan 
sääntöjä ja ryhmässä toimimista. 
Luvassa uusia kokemuksia ja 
onnistumisia liikunnan parissa. 
Liikuntavarustus ja juomapullo 
mukaan. Tarvittaessa avustaja 
mukaan ryhmään.

Zytykesporttis, yli 12-vuotiaille 
erityisnuorille ja aikuisille 
Zemppi Areenalla keskiviikkoisin 
klo 14:30–15:30.
Ryhmässä liikutaan 
monipuolisesti eri 
toimintapisteiden ja pallopelien 
parissa. Liikuntavarustus ja 
juomapullo mukaan. Maksuton.

Thainyrkkeily, yli 12-vuotiaille 
erityisnuorille ja aikuisille 
Jaowsamut Muay Thai torstaisin 
klo 17:00–18:00 JMT:n salilla 
(Hakatie 11–13).
Erityisnuorille ja aikuisille 
suunnattu ryhmä, jossa pääset 
harjoittelemaan thainyrkkeilyä 
ammattitaitoisessa ohjauksessa. 
Luvassa hikeä ja naurua! 
Ryhmässä itsensä haastaminen 
ja hauskanpito korostuvat. 
Juomapullo ja joustavat vaatteet 
mukaan. 
Kurssin hinta 60€. Maksuohjeet 
saat ilmoittautumisen jälkeen.
Ilmoittautuminen sähköpostilla 
jmt.muaythai@gmail.com.
Lisätietoja erityisliikunnan 
koordinaattori Juha Vuoti, 
p. 040 570 4711 tai JMT:n 
henkilökunta jmt.muaythai@gmail.
com.

Hyvän mielen liikuntaryhmä 
Maanantaisin klo 12:15–
13:15 Kurikkahaantien hallissa 
(Kurikkahaantie 7).
Ryhmään voit tulla kokeilemaan 
erilaisia liikuntalajeja, hakemaan 
vinkkejä liikuntaharrastamiseen 
tai tulla etsimään kadoksissa 
ollutta kipinää liikuntaan. Ryhmä 
on tarkoitettu vähän liikkuville, 
kuntouttavan työtoiminnan 
asiakkaille, pitkäaikaistyöttömille 
ja mielenterveyskuntoutujille.

Boccia – kaikille avoin ja 
maksuton vuoro
Tiistaisin klo 16:00–17:30 
Kempeleen lukion liikuntasalissa.
Vertaisohjaajan ohjaama 
vuoro. Boccia on kaikille sopiva 
tarkkuusheittolaji. Tervetuloa 
kokeilemaan! 
Lisätiedot: vertaisohjaaja Mika p. 
040 352 5896 tai Erityisliikunnan 
koordinaattori Juha Vuoti, p. 040 
570 4711.

Aukioloajat
   Uimala  Kahvio
Maanantai  klo 12.00–20.00* klo 12.30–18.30
Tiistai-torstai  klo 6.30–21.00* klo 8.00–19.30
Perjantai  klo 9.00–20.00* klo 9.00–18.30
Lauantai-sunnuntai klo 9.00–17.00* klo 9.00–15.30
* Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika loppuu puoli 
tuntia ennen hallin sulkemista.
Poikkeukset aukioloaikoihin
• Uimaliiton leiritys Pe 28.1 klo.15-17.00 3 rataa käytössä.  

(halli on auki normaalisti)
• Uimaliiton leiritys La 29.1 klo 8-10.00  

( Halli aukeaa muille käyttäjille klo 10.00)
• Uimaliiton leiritys Su 30.1 klo 8-10.00  

( Halli aukeaa muille käyttäjille klo 10.00)

Virtuaalivesijumpat palaavat Zimmariin
Yleisön pyynnöstä virtuaalinen jumppalaite on palannut Zimmariin. 
Sen avulla käyttäjät voivat tehdä opastetun vesijumpparutiinin 
itsenäisesti milloin tahansa. Laite on kaikkien uimareiden käytössä. 
Tutustu lisää: virtuaalivesijumppa.fi.

Yleisten vesivoimisteluiden viikko-ohjelma 
Tervetuloa kaiken ikäiset vesiliikkujat! Muutokset mahdollisia.
Koronarajoitusten vuoksi vesijumpparyhmissä on rajoitettu 
osallistujamäärä. Isossa altaassa osallistujamäärä on rajattu 20 
henkilöön ja monitoimialtaalla 15 henkilöön per ryhmä. Kaikkiin 
vesivoimisteluihin otetaan käyttöön ranneke, jonka saat kassalta.

Maanantai
klo 14.15 Kevennetty vesivoimistelu, monitoimiallas
klo 18.00 Yleinen vesivoimistelu, isoallas, musiikki

Tiistai
klo 7.30 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki.
klo 14.30 Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas. 
klo 17.30 Yleinen vesivoimistelu, monitoimiallas

Keskiviikko
klo 7.00 Yleinen vesivoimistelu - Teho, monitoimiallas ja musiikki
klo 15.30 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki

Torstai
klo 7.30 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki.
klo 14.00 Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas ja musiikki.
klo 18.30 Yleinen vesivoimistelu, FinnHitz, monitoimiallas ja musiikki

Perjantai
klo 13.30 Yleinen vesivoimistelu - Iisi, monitoimiallas ja musiikki
klo 17.00 Yleinen vesivoimistelu - Teho, monitoimiallas ja musiikki

Sunnuntai
klo 10.00 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki.

Zimmarin koronarajoitukset
• Jotta uimahetkestäsi saataisiin mahdollisimman turvallinen, huo-

mioithan alla olevat ohjeistukset. Uintiaika on 2 tuntia.  
• Tulethan vain terveenä uimaan. Huomioi jatkossa turvavälit koko 

uimahallikäynnin ajan, myös jonottaessa.
• Suosittelemme kortti- ja lähimaksua käteisen sijasta. Huomioit-

han myös yleiset tartuntojen ehkäisemiseksi laaditut ohjeet. 
• Uimahalli on julkinen tila ja jokainen on vastuussa omasta käyt-

täytymisestään tartuntojen ehkäisemiseksi.
• Suosittelemme maskien ja käsidesinkäyttöä hallissamme. 
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kempele-opisto

Kempele-opiston kursseille 
ilmoittautuminen tapahtuu 
netissä osoitteessa Kempele.fi/
Vapaa-aika/Kempele-opisto tai 
puhelimitse soittamalla numeroon 
050 463 6431. 
Pyydämme seuraamaan Kempe-
leen kunnan ja Kempele-opiston 
koronatiedotusta nettisivuillamme. 
Mikäli kurssi joudutaan perumaan 
tai kurssin ajankohta muuttuu, 
ilmoitetaan siitä osallistujille teks-
tiviestillä. Kurssimaksun voi jättää 
maksamatta ilmoittautumisen 
yhteydessä. Laskutamme kurssi-
maksun, kun kurssi on toteutunut. 

Muotoilu, käden taidot
110441 Nahka-asusteet 
LISÄKURSSI 
TAITOLA, OMPELUTILA
Honkasentie 15 B 
La 9.00–16.45, Su 9.00–16.45 
19.–20.2.2022 
Marika Ilola 
42,00 € 
Tule oppimaan nahan ompelua 
asusteiden muodossa. Kurssilla voi 
tehdä lakkeja, solmioita, rusetteja, 
tossuja, vöitä... Nahkaa voidaan tilata 
yhteistilauksena tai mahdollisuuksien 
mukaan nahkamyyjä vierailee 
opistolla ennen kurssia. Myös 
vanhoja nahkavaatteita voi 
hyödyntää. 

110445 DIY kurssi: aikuinen+lapsi 
(n.9–12 v.) 
TAITOLA, OMPELUTILA
Honkasentie 15 B 
Pe 18.00–21.15, La 9.00–15.45 
11.–12.2.2022 
Marika Ilola 
32,00 € 

Tule yhdessä lapsen kanssa 
tekemään sisustusjuttuja ja pieniä 
käsityötuotteita vaikkapa omaan 
huoneeseen. Kurssilla paljon DIY 
(do it yourself) -ideoita! Ilmoita 
sähköpostiosoitteesi ilmoittautumisen 
yhteydessä, saat viikko ennen 
kurssin alkua infoa tarvikkeista 
ja tehtävistä töistä. Kurssimaksu 
sisältää yhden lapsen ja yhden 
aikuisen. Lisälapsesta maksu on 50% 
kurssimaksusta. Ilmoitathan sekä 
lapsen että aikuisen tiedot erikseen! 

110484 Keväinen kranssi B 
TAITOLA, KERAMIIKKAPAJA, 
Honkasentie 15 B 
Su 14.00–17.15 
20.3.2022 
Minna Ekdahl 
15,00 € 
Tehdään keväinen kranssi käyttäen 
runsaita vihreitä sekä ajankohtaisia 
luonnonmateriaaleja. Kranssi 
viimeistellään erilaisilla sipulikukilla 
ja kauniilla nauhoilla. Kranssi 
soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Ei 
vaadi aikaisempaa kokemusta 
kukkasidonnasta. Opettaja perii 
kurssilla 25€ materiaalimaksun. 

Kotitalous
810202 Ricette di primavera - 
italialaiset kevätreseptit 
LINNAKANGASTALON KOULU, 
KOTITALOUSLK, Linnakaarto 20 
La 10.00–13.15 
26.3.2022 
Sandra Marcelletti 
26,00 € 
Tutustumme italialaisiin 
kevätresepteihin valmistamalla 
juhla-aterian. Opimme myös juhlien 
vietosta (esim. pääsiäinen) ja eri 

alueiden ruokatavoista. Lopuksi 
nautimme yhdessä valmistamamme 
juhla-aterian. Ota mukaan essu, 
sisäkengät, säilytysrasioita, 
vaaka, leikkuulauta ja pastako-
ne (mikäli on). Erityisruokavaliolla 
olevat ottakaa yhteyttä opettajaan 
mielellään 10 päivää ennen 
kurssipäivää (sandra.marcelletti@
gmail.com). Kurssi ei sovi 
keliaakikoille eikä alle 15-vuotiaille. 
Kurssin aterialla saattaa olla 
laktoosisia tuotteita, lihaa tai kalaa. 
Raaka-ainekustannukset sisältyvät 
kurssin hintaan. 

Liikunta
830138 Lempeästi liikkeelle-ryhmä 
AKATEMIAN TILA, Honkasentie 15 A 
To 18.00–19.00 
27.1.–28.4.2022 
Marita Lauttamus 
26,00 € 
Tämä on matalan kynnyksen 
liikuntaryhmä, jossa lähdetään 
liikkeelle lempeästi. Tutustutaan eri 
liikuntamuotoihin ja kasvatetaan 
peruskuntoa. Kurssin tavoitteena on 
parantaa hyvinvointia ja terveyttä 
sekä innostaa säännölliseen 
liikkumiseen. Kurssi on tarkoitettu 
vähän tai ei lainkaan liikkuville 
tai kaikille, jotka tarvitsevat tukea 
liikunnan aloittamiseen. Ota mukaasi 
sisäliikuntakengät. 

830117 Hyvän olon lauantai, kevät 
AKATEMIAN TILA, Honkasentie 15 A 
La 11.00–13.15 
19.3.2022 
Heidi Kilkki 
18,00 € 
Päivä koostuu kolmesta erilaisesta 
tunnista. Ensin lämmitellään kehoa 

afro-brasilialaisen musiikin rytmeissä. 
Tämän tunnin aikana keho soljuu 
musiikin mukaan kuin aalto ja hiki 
virtaa. Pehmeät afroliikkeet poistavat 
selän, hartiaseudun ja rintarangan 
jäykkyyttä. Seuraavat 45 minuuttia 
sujuu Hatha Yoga Flow`n merkeissä. 
Nimi tulee tavasta suorittaa liikkeet 
sujuvasti peräkkäin. Liikkeet virtaavat 
alkuasennosta toiseen. Hatha Yoga 
Flow sopii aloitteleville ja jo joogaa 
harrastaneille. Hathajoogasta otetaan 
tunnin sisältöön kehonhallintaa, 
mielenrauhaa ja hengitystekniikka. 
Syvät ja pinnalliset lihakset kehittyvät 
ja tietoisuus omasta kehosta kasvaa 
harjoitusten avulla. Viimeiset 45 
minuuttia rentoudutaan äänimaljojen 
parissa. Sointukylvyssä harmoniset 
äänet ja lempeä värähtely johdattaa 
kehon rentoutumiseen, jossa 
päästetään irti kehon jännityksistä, 
huolista ja arjen kiireestä. Hyvän 
olon päivään tarvitset mukavat, 
rennot vaatteet ja juomapullon. Voit 
olla avojaloin tai tuoda mukanasi 
jumppatossut. Lisäksi ota mukaan 
oma jumppamatto. 

830156 AquaZumba® - 
vesivoimistelu, kevät 
VIRK.UIMALA ZIMMARI, Pekurintie 1 
Ke 17.30–18.15 
16.2.–27.4.2022 
Minna Minde Lukkari 
23,00 € 
Hauska ja tehokas vesiliikuntalaji, 
jonka isäntänsä Zumba® kehitti 
altaaseen, tietysti pääosin 
lattarirytmeillä maustettuna. Tunti 
sopii kaikille. Tule mukaan altaalle 
hikoilemaan, tästä ei Pool Partyt 
parane! Kurssimaksun lisäksi 
osallistujat maksavat Zimmariin 
normaalin käyntimaksun. Huom. 
Kurssin alaikäraja on 14 vuotta. 

Uusia alkavia kursseja

Vielä ehdit mukaan
830134 Aloittelijoiden kahvakuula 
OSAO Kempele, Niittyranta, Niittyrannantie 5 
Ke 19.00–20.00 , 19.1.–13.4.2022 
Opettajan Marita Lauttamus, hinta 26,00 € 
Kahvakuulaharjoittelu on monipuolisesti koko kehoa 
harjoittavaa toiminnallista treeniä. Kurssilla harjoitellaan 
kahvakuulaharjoittelun perusliikkeitä ja tekniikkaa. 
Et tarvitse aiempaa kokemusta lajista. Kurssi sopii 
kaikenikäisille. Huom! Oma kahvakuula(t) mukaan. 
Suositeltavat painot aloittelijoille; naiset (4) 6–8 kg, miehet 
(8) 10–12 kg. 

Tilaa on myös seuraavilla kursseilla
• 110501 Lasten showtanssi 7–9 -vuotiaille
• 110514 Sambic ® - Brasilialaisia tansseja
• 830111 Syvävenyttely ja rentoutus
• 830113 FasciaMethod - ONLINE
• 830133 Kehonhuolto
• 830147 Asahi

Arkiliikuntaa ja muistikuntoutusta  
ikäihmisille omalta tv–kanavalta

KotiTV tarjoaa ikäihmisille liikunnallista etäkuntoutusta, vi-
rikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuksel-
lista sisältöä helposti joka arkipäivä klo 11–13.

KotiTV | puh. 050 551 4066
joka arkipäivä 10–12

Ohjelmat sisältävät eri toimintakyvyn tasoille sopivia har-
joitteita. Kunto-ohjeita toistetaan viikoittain, jolloin liike-
sarjat tulevat tutuiksi, muisti vetreytyy ja saadaan paras 
mahdollinen vaikuttavuus ikäihmisen toimintakykyyn. 
KotiTV:n liikunnallisista harjoitteista ja muistikuntoutuksesta 
vastaa Suomen Fysiogeriatria Oy, jolla on lähes 40 vuoden 
kokemus senioreiden, ikäihmisten ja muistisairaiden fysio-
terapiasta ja kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta.

Virikettä mielelle ja liikettä keholle

Maksuton KotiTV -palvelukanava

Miten löydän kanavapaikan televisioon?

Automaattinen kanavahaku

Liikunta- ja muistikuntoutus 
joka arkipäivä klo 11–12
Kulttuuri ja oppiminen 
joka arkipäivä klo 12–13

Klo 11:00 Istumafysio
Klo 11:15 Muistijumppa
Klo 11:30 Seisomafysio
Klo 12:00 Kulttuuri ja oppiminen

Tarkista löytyykö KotiTV jo televisiosta kanavalla 33  
(antenni-tv), 66 (DNAn, Elisan ja Telian kaapeli-tv) tai 99 
(Ålcom partner-operaattorit) Useimmat vastaanottimet 
etsivät uudet kanavat automaattisesti, mutta jotkin televisiot 
tai digiboksit saattavat vaatia kanavien virittämisen uudel-
leen tai tehdasasetusten palauttamisen.

- Paina kaukosäätimestä MENU-nappia 

- Valitse valikosta AUTOMAATTINEN  
KANAVAHAKU
- Toimi näytön ohjeiden mukaan

- Valitse päävalikosta ASENNUS tai  
KANAVAHAKU. Liikkuminen valikossa tapahtuu 
yleensä nuolinäppäimillä YLÖS (P+) ja  
ALAS (P-) ja valinta yleensä OK-napilla 

Ohjelmasisältö

kotitv.fi

kotitv

kotitv.fi

Antenni-tv:n 
kanavapaikalla 

Ålcomin partner-
operaattoreiden 
kanavapaikalla

DNAn, Elisan ja  
Telian kaapeli-tv:n  
kanavapaikalla 
Kaikki ohjelmasisällöt myös 
katsottavissa www.kotitv.fi

Kuntoutustunnit ruotsiksi  
maanantaisin ja perjantaisin 10-11.
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Hei, sinä 15–28 -vuotias! 
Ohjaamo Kempele tarjoaa 
sinulle maksutonta neuvontaa ja 
ohjausta sekä tukea elämän eri 
kysymyksiin. Kaikki tämä yhden 
oven takaa – riittää, kun astut 
sisään!
Ohjaamosta saat tukea 
mm. koulutusvalintoihin, 
asumisneuvontaa, apua 
työllistymiseen, ohjausta 
mielenterveyteen liittyvissä 
asioissa sekä opastusta esim. 
Kelan tukien hakemiseen, 
työhakemuksen tekemiseen 
tai mielekkään harrastuksen 
löytämiseen. Voit tulla myös 
ilman erityistä asiaa; piipahda 
kahville tai muuten vain 
moikkaamaan! Aukioloaikojen 
puitteissa voit saapua ilman 
ajanvarausta. 
Jos et tiedä mistä aloittaa – 
aloita Ohjaamosta! 

Tulossa keväällä 2022
• 27.1., 3.2. ja 10.2. Kesä-

työhaun diplomikurssi  
klo 17–19

• 10.2. Ystävänpäiväetkot  
klo 13–17

• 15.2. Työ- ja koulutusmessut 
(Zeppelinissä), klo 15–19

• 21.3. Kotiutumisaamupäivä 
armeijasta kotiutuville klo 
10–12

Mistä meidät löytää? 
Kauppakeskus Zeppelin, 2. krs 
(Subwayn yläpuolella)

Milloin? 
Palvelemme avoimin ovin
ma-ke klo 12–16 ja to klo 12–
18 (parilliset viikot), klo 12–16 
(parittomat viikot).
Muulloin ajanvarauksella.
Tukea ja neuvontaa myös etänä, 
soita tai laita viestiä (myös 
WhatsApp).
Voit jättää meille yhteydenotto- 
pyynnön myös nuorisopalvelujen 
nettisivuilla olevan yhteyden- 
ottolomakkeen kautta.  

Lisätietoa
www.ohjaamot.fi
https://www.kempele.fi/ohjaamo

nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyö 
Etsivä nuorisotyö on 15–28-vuo-
tiaita kempeleläisiä nuoria varten. 
Etsiviltä voit saada apua esimer-
kiksi työnhakuun, opiskeluun, hy-
vinvointiin tai itsenäistymiseen liit-
tyvissä asioissa. Työskentelymme 
lähtökohtana on aina nuoren omat 
toiveet, tavoitteet ja voimavarat.
Meihin voit olla yhteydessä puheli-
mitse tai yhteydenottolomakkeella: 
www.kempele.fi/etsivanuorisotyo. 
Työpajatoiminta
Kempeleen Starttipaja tarjoaa tu-
kea 18–28-vuotiaiden työttömien 
ja ilman opiskelupaikkaa olevien 
nuorten elämänhallintaan. Start-
tivalmennus toteutetaan ryhmä-
muotoisena toimintana, mutta si-
sältää myös yksilövalmennusta. 
Starttipajalle hakeudutaan kun-
nan kotisivuilla olevan lomakkeen 
kautta, kaikki hakijat haastatel-
laan. Hakea voi ympäri vuoden! 
Voit olla myös suoraan yhteydes-
sä työvalmentajiin.

Yhteystiedot
Vs. nuorisopalvelujen päällikkö
• Heidi Alatalo,  

p. 050 3078 981

Nuorisotyöntekijät
• Eetu Heikkinen,  

p. 044 497 2287
• Riikka Kärkkäinen,  

p. 044 4972 288
• Pirjo Ranta, p. 050 3078 678

Etsivät nuorisotyöntekijät
• Heidi Ohukainen,  

p. 040 5956 922
• Jemina Maijanen,  

p. 050 3163 741
• Kempeleen etsivä  

nuorisotyö
• @kempeleenetsivanuorisotyo
• #Kempeleen Etsivä Nuorisotyö,  

EtsiväHeikki#9945, 

Kempeleen Starttipaja
• Sanna Härmä,  

p. 050 3163 768
• Reetta Lahtinen,  

p. 050 3163 766
• @kempeleen_starttipaja

Ohjaamo Kempele
• Hankekoordinaattori,  

p. 040 6116 885
• Ohjaaja p. 040 1821 244
• @ohjaamokempele
• Ohjaamo Kempele
• @ohjaamokempele

Lisätietoa nuorisopalveluista
• www.kempele.fi/nuorisopalvelut
• SähköpostIt:  

etunimi.sukunimi@kempele.fi
• Kempeleen  

nuorisopalvelut
• @kempeleen_nuorisopalvelut

Palveluja nuorille yhden oven taktiikalla

Nuorisotyön tilatoiminta:
Ma klo 13–15 Lastenvuoro, Kempele Akatemia
 klo 17–20 Nuortenilta, Kempele Akatemia
Ti klo 13–15 Lastenvuoro, Tietotori
 klo 17–20 Nuortenilta, Linnakankaan koulu
Ke klo 13–15 Lastenvuoro, Kempele Akatemia
 klo 17–20 Nuortenilta, Kempele Akatemia
To klo 13–15 Lastenvuoro, Tietotori
Pe klo 18–23 Yökahvila, Kempele Akatemia

Toimintaa järjestetään Kempele Akatemialla, 
Linnakankaan koululla  ja Kirkonkylän koulun 
Tietotorilla. 
Lastenvuorot on suunnattu 3.–6.lk, nuortenillat ja 
yökahvilat 7.lk->.
Toimintoihin voi tulla muutoksia koronatilanteen 
takia. Toimintoihin tullaan täysin terveinä, 
huomioidaan käsihygienia, pidetään turvavälit ja 
maskisuositus yli 12-vuotiailla.
Hiihtolomaviikon (7.–13.3.2022)  tiedot päivitetään 
kunnan nettisivuille.
Lisätietoja www.kempele.fi/nuorisopalvelut

Nuorisotyö
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Ota yhteyttä
Kempeleen kunta
Postiosoite: 
PL 12, 90441 Kempele
Kunnan postilaatikot: 
terveyskeskus, (Kirkkotie 21, 
A1) ja Vihikari 10.
Käyntiosoite: 
Vihikari 10, 90440, Kempele.
Puh: 08 5587 2200, 
kempele@kempele.fi, 
www.kempele.fi.
Kierrätyskeskus 
Kirkkopolku 24, 
Puh: 050 316 3787.
Hammashoitola 
Hammashoitola, terveyskeskus, 
Kirkkotie 21, 
Puh: 08 5587 2170.
Hammashoitola, Ylikylä, 
Mustikkapolku 4, 
Puh: 08 5587 2170.
Terveyskeskus 
Kirkkotie 21, 
Puh: 08 558 72100.
Ajanvaraus, kiireetön: 
(ma-to klo 10-16 ja pe 10–15), 
Puh: 08 558 721 40.
Ajanvaraus, kiireellinen: 
(ma–to klo 8–16 ja pe 8–15), 
Puh: 08 558 721 02.
Ikäihmisten neuvola 
Kirkkotie 21, B1, 
Puh: 08 558 721 40.
Puhelintunti:  
ma klo 15–16 ja  
ke klo 11.30–12.30,  
Puh: 050 467 9390.
Mielenterveysneuvola 
Kirkkotie 21, B1 
050 463 6385.
Äitiys-, lasten- ja  
perhesuunnitteluneuvola 
Kirkkotie 21, B1, 2. krs, 
08 558 721 37.
Sosiaali- ja 
työllistämispalvelut 
Voimatie 6 A, 
Puh: 08 558 72200.
Vanhusten ja  
vammaisten palvelutalo 
Hovintie 12, 
Puh: 040 158 4017.
Tietotorin omatoimikirjasto, 
Lasten- ja nuortentila 
Koulutie 4B, 
Puh: 050 316 9409.
Kempele Akatemia, 
Lasten- ja nuortentila 
Honkasentie 15 A
Kempele-opisto 
Honkasentie 15 B, 
Puh: 050 463 6431.
Pääkirjasto 
Zeppelinintie 1, 
Puh: 050 316 9409.
Virkistysuimala Zimmari 
Pekurintie 1, 
Puh: 050 316 9406.
Toimintakeskus Zytyke 
Kuivaamontie 1, 
Puh. 08 5587 2200.

kirjasto

Kempeleen kirjasto 
Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs., Zeppelinintie 1.
• Puhelin: 050 3169 409
• Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
• Kirjaston kotisivu: www.kempele.fi/kirjasto 
• Lainojen varaukset ja uusinnat: outi.finna.fi
• eKirjasto: outi.finna.fi/Content/ekirjasto 

Aukioloajat
• Ma–to klo 10–19
• Pe  klo 10–17
• La  klo 10–15

Pyhien aattoina kirjasto suljetaan klo 16. Palautusluukku 
on kiinni pitkien sulkuaikojen aikana.

Tietotorin omatoimikirjasto 
Kirkonkylän koulun D-talo, Koulutie 4B, 90440 Kempele. 
Sisäänkäynti Kempelehallin puoleisesta ovesta.

Aukioloajat
• Ma–pe klo 8–20 (omatoimiaika)
• La klo 10–15 (omatoimiaika)

Linnakankaan omatoimikirjasto
Linnakangastalo, Linnakaarto 20, E-ovi (sisäpiha). 
Käynti sisäpihan kautta, E-ovi.

Aukioloajat
• Ma–pe klo 16–20 (omatoimiaika)
• La klo 10–15 (omatoimiaika)

Kirjasto somessa
• Kempeleen kirjasto
• Kempeleenkirjasto

INARI
METSÄ
TULE
METSÄN
SYLIIN
N Ä H T Ä V I S S Ä  
K E M P E L E E N  K I R J A S T O S S A
H E L M I K U U N  A J A N

N Ä Y T T E L Y T I L A
A V O I N N A  
K I R J A S T O N  
A U K I O L O -
A I K O I N A .

T E R V E T U L O A !

Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs

Tutustu uudistettuun  
Pohjoisen eKirjastoon
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjasto muuttui 
Pohjoisen eKirjastoksi, kun Kainuun, Lapin ja 
Pohjois-Pohjanmaan kuntien kirjastot aloittavat 
e-aineistoyhteistyön. Yhteistyö alkoi 1.1.2022.
eKirjastosta löydät maksutta e-kirjoja ja e-äänikirjoja, 
aikakauslehtiä, elokuvia ja musiikkia!
Uutena palveluna eKirjastoon tulevat 
Kirjastokino ja Medici.tv! Pohjoisen eKirjaston 
palvelukokonaisuudessa jatkavat Ellibs, OverDrive, 
ePress, eMagz, PressReader, Rockway, Naxos Music 
Library ja Viddla. 
Palveluiden käyttöön tarvitset kirjastokortin ja siihen 
liitetyn PIN-koodin.
Uudistetun eKirjaston löydät osoitteesta  
outi.finna.fi/Content/ekirjasto.

Uudet käyttösäännöt  
voimaan 10.1.2022
Kirjastosta lähetettävien myöhässä olevien lainojen 
palautuskehotusten hinta kallistuu. Ensimmäinen 
palautuskehotus lähetetään, kun lainat ovat myöhässä 
7 päivää, jolloin palautuskehotuksen hinta on 1,50 
euroa. Toinen kehotus lähetetään 35 päivän kuluttua 
eräpäivästä, jolloin palautuskehotuksen hinta on 3,00 
euroa.
Kehotukset lähetetään asiakkaan 
sähköpostiosoitteeseen tai kirjepostina, jos 
asiakkaalla ei ole sähköpostiosoitetta kirjaston 
asiakasrekisterissä tallennettuna.
Palautuskehotukset lähetetään myös lasten lainoista.

Kirjastolla tapahtuu
Kirjallisuuspiiri
Sari Holapan kirjallisuuspiiri to 27.1. klo 17.30. Kirjana 
Nesbø, Jo: Macbeth.

Satutuokiot
Satutuokiot ovat kokoontumisrajoitusten vuoksi 
toistaiseksi tauolla. Tiedotamme satutuokioista ja 
niiden jatkumisesta kotisivuillamme.

Näyttelyt
Helmikuu: Inari Metsä - Tule metsän syliin

Asioidessasi kirjastossa
• Käytäthän kasvomaskia
• Pidä riittävä turvaväli muihin asiakkaisiin ja 

henkilökuntaan
• Yski ja aivasta hihaan tai nenäliinaan
• Muista hyvä käsihygienia
• Tule kirjastoon terveenä ja ilman flunssaoireita


