
Kempeleen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 
Pohde on aloittanut 1.1.2023 toimintan-
sa maakunnan sosiaali-, terveys- ja pe-
lastuspalveluiden järjestäjänä. Poh-
de järjestää myös aiemmin Kempeleen 
kunnan järjestämisvastuulla olleet kem-
peleläisten sosiaali- ja terveyspalvelut.

Muutos on iso, mutta kuntalaisten ar-
jessa palvelut eivät muutu oleellises-
ti. Kempeleläiset voivat asioida omassa 
terveyskeskuksessaan kuten aiemmin-
kin ja palvelut löytyvät tutuista paikois-
ta ja puhelinnumeroista. Palveluja myös 
tuottavat pääsääntöisesti samat tutut 
työntekijät kuin aikaisemminkin. Varatut 
ajat, potilaiden lähetteet sekä asiakas- 
ja potilastiedot säilyvät ja siirtyvät hyvin-
vointialueelle.

Kempeleen kunnan verkkosivuilla so-
siaali- ja terveyspalveluja koskevat sivut 
ovat luettavissa vielä alkuvuodesta, mut-
ta tietoja ei enää aktiivisesti päivitetä.
 
Hyvinvointialueen verkkosivut löytyvät 
osoitteesta www.pohde.fi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023
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Harri Tarvainen

Kunnan tehtäviä
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus
• Lukio- ja ammatillinen koulutus
• Kempele-opisto
• Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
• Liikuntapalvelut
• Nuorisopalvelut
• Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö
• Maankäyttö, asuminen ja liikenne
• Elinkeinot ja työllisyys
• Kuntademokratia ja vaalit

Hyvinvointialueen tehtäviä
• Perusterveydenhuolto
• Erikoissairaanhoito
• Sosiaalihuolto
• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
• Työikäisten palvelut
• Ikääntyneiden palvelut
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Vammaispalvelut
• Oppilas- ja opiskelijahuolto
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Pelastustoimi

LAULUTARINOITA JA 
TARINALAULUJA

Lämminhenkinen akustinen konsertti
Pe 10.2. klo 18.00, Pirilä-sali, Kempele

Erikoisvieraana ARJA KORISEVA
EIJA HINKKALA - sanoitukset, tarinat

TIINA PITKÄNEN - laulu
MARKUS SALO - laulu, kitara
MASI LUOMA - koskettimet

Ennakkoliput 20€  
(Kempeleen kirjasto ja Tiketti), ovelta 25€

ARJA KORISEVA

MARKUS SALO

EIJA HINKKALA

MASI LUOMA

TIINA PITKÄNEN
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Esiopetukseen tutustuminen

Esiopetukseen tutustuminen järjestetään lapsille ja huoltajille kaikissa kunnal-
lisissa esiopetusta järjestävissä yksiköissä yhtäaikaisesti perjantaina 5.5.2023 
klo 8:00 – 10:00.

Nuorten kesä- ja kausityöllistäminen vuonna 2023 Kempeleessä
Kempeleläisten nuorten kesä- ja kausi-
työllistämisen periaatteet vuonna 2023 
ovat seuraavat. Nuori voi hankkia yhden 
vaihtoehdon seuraavista: kesä- tai kau-
sityöseteli, kesätyöt tai kesäyrittäjyys. 
Nuoren kotikunta tulee olla Kempele. 

Tiedot ja linkit hakemuksiin löytyvät kun-
nan sivuilta www.kempele.fi/kesatyo. 

Kesätyöseteli ja kausityöseteli 
Kesätyöseteli myönnetään hakemuksen 
täyttäneelle vuonna 2006 ja 2007 syn-
tyneelle (16 tai 17-vuotta vuonna 2023 
täyttävälle) kempeleläiselle nuorelle. 
Nuori hakee kesätyöseteliä sähköises-
ti kunnan nettisivujen kautta 12.4.2023 
mennessä. Kesätyöseteli on henkilökoh-
tainen ja sitä voi käyttää vain yhden ker-
ran kesällä 2023. Kesätyöseteliä ei saa 
kopioida. 

Kesätyösetelillä nuori voi hakea ke-
sätöitä yrityksistä, yhdistyksistä, järjes-
töistä tai säätiöistä. Kempeleen kunta 
maksaa enintään 320 euroa työnanta-
jalle, joka on palkannut kesätyösetelin 
saaneen kempeleläisen nuoren 1.5. – 
30.9.2023 välisenä aikana vähintään 60 

tunniksi. Työnantaja maksaa työehto-
sopimuksen tai yleissitovan työehtoso-
pimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla 
ei ole työehtosopimusta tai yleissitovaa 
työehtosopimusta, nuorelle tulee mak-
saa vähintään 370 euron suuruista pe-
ruspalkkaa. Peruspalkan lisäksi nuorelle 
tulee maksaa lomakorvaus ja huomioida 
mahdolliset ilta- ja viikonloppulisät.  

Työnantajan ei tarvitse olla kempele-
läinen ja työpaikka voi olla missä päin 
Suomea tahansa. Työnantajalla on olta-
va voimassa oleva y-tunnus. Kesätyöse-
telillä ei voi hakea kunnan/kaupungin tai 
valtion yksiköihin kesätyöhön, eikä työn-
antajana voi toimia yksityistalous, perhe 
tai yksityinen henkilö. 

Mikäli kesätyöseteleitä jää jakamatta, 
jaetaan loput kausityöseteleinä Kempe-
leen Ohjaamolla vuonna 2005 syntyneil-
le kempeleläisille nuorille 17.4.2023 alka-
en. Kausityöseteleitä jaetaan Ohjaamon 
aukioloaikoina 17.4.2023-31.5.2023 tai 
niin kauan kuin kausityöseteleitä on jäl-
jellä. Nuori voi käyttää kausityösetelin ai-
kavälillä 1.5.-31.12.2023. Muuten samat 
periaatteet kuin kesätyösetelissä.

Nuoren kesätyösetelillä tai kausityö-
setelillä palkanneen yrityksen, yhdis-
tyksen, järjestön tai säätiön sähköinen 
työnantajalomake julkaistaan sivulla 
www.kempele.fi/kesatyo toukokuussa 
2023.

Kesätyöt 
Kempeleen kunta työllistää kymmenen 
vuonna 2004 tai 2005 syntynyttä, eli 18 
- 19-vuotiasta kempeleläistä nuorta kun-
nan omaan palvelutuotantoon (esim. lii-
kennepuistoon) 4 viikoksi. Jaksot si-
joittuvat pääasiassa kesä-heinäkuulle 
2023. Työaika on 6 tuntia / päivä. Palk-
kaus on työehtosopimuksen mukainen 
kesätyöntekijän palkka. Kesätyöpaikko-
ja on haettava maanantaihin 13.3.2023 
klo 15.00 mennessä osoitteessa www.
kempele.fi/tyopaikat. Hakuaika alkaa 
24.1.2023 klo 8.00. Mikäli hakemuksia 
tulee enemmän kuin tarjottavia paikko-
ja on, valinta suoritetaan arpomalla. Ar-
vonnassa etusija on nuorilla, jotka eivät 
ole olleet Kempeleen kunnan kesätyö-
paikassa vuonna 2022. 

Kesäyrittäjyys 
Kempeleläisellä 15 - 19–vuotiaalla (syn-
tynyt vuonna 2004-2008) nuorella on 
mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä ke-
säyrittäjyysrahan (320 euroa) tuella. 
Kesäyrittäjät osallistuvat Limingan 4H 
–yhdistyksen järjestämään 4H-yritys-
koulutukseen. Koulutuksessa käydään 
läpi yrittäjyyteen liittyviä asioita. Kesäy-
rittäjäksi haetaan sivun www.kempe-
le.fi/kesatyo kautta. Hakuaika alkaa 
15.2.2023 klo 16.00 ja päättyy 22.3.2023 
klo 16.00. Mukaan otetaan 20 ensim-
mäistä hakijaa. Lisätietoja saa myös Li-
mingan 4H -yhdistykseltä, p. 040 0803 
837, liminka@4h.fi.

Lisätietoja saa kunnan maksamas-
ta kesäyrittäjyysrahasta, kesä- ja kau-
sityöseteleistä ja kesätyöpaikoista:  
www.kempele.fi/kesatyo sekä työn-
suunnittelija Anu Kuusijärvi, p. 050 4636 
398, anu.kuusijarvi@kempele.fi

Ilmoittautuminen Kempeleen kunnan esiopetukseen ja perusopetukseen

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Kempeleen kunnan 
esiopetukseen ja perusopetukseen

Lukuvuonna 2023-2024 esiopetus-
ta järjestetään vuonna 2017 syntyneil-
le lapsille. Ilmoittautuminen tulee tehdä 
12.2.2023 mennessä. Lapset, jotka ovat 
tällä hetkellä kaksivuotisen esiopetuk-
sen kokeilussa Ylikylän päiväkodissa, ei 
tarvitse hakea esiopetukseen uudelleen, 
vaan he käyvät toisen esiopetusvuoten-
sa Ylikylän päiväkodissa. Kunnalliseen 
ja yksityiseen esiopetukseen ilmoittau-
dutaan Kempeleen kunnan verkkosivu-
jen kautta, kohdasta Varhaiskasvatus 
ja Asioi verkossa. Ketolanperän koulun 
esiopetukseen haetaan Wilman kautta, 
ohje löytyy Kouluun 1. luokalle ilmoittau-
tuminen- osiosta. Mikäli tarvitsette esi-
opetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, 
täyttäkää hakulomakkeesta Varhaiskas-
vatustoive- kohta.

Jos tuleva esioppilas ei ole väestöre-
kisterissä Kempeleen kunnan asukas, 
tai tarvitset muuta apua ilmoittautumi-
seen, ole yhteydessä 050 316 3737 /  
maija.junnonaho@kempele.fi

Lisätietoa esiopetuksesta järjestävi-
en päiväkotien johtajilta ja Ketolanperän 
koulun rehtorilta, sekä www.kempele.
fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhais-
kasvatus/esiopetus.html

Kunnallinen esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen tule-
van oppilaaksiottoalueen mukaisesti seuraavissa toimipisteissä (joiden lopulli-
nen määrä selviää haun päätyttyä:

Esiopetuspaikka  Puhelin  1. lk. tuleva koulupiiri

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 3742 Ketolanperän koulu

Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta antavat koulujen koulusihteerit:
Koulu   Puhelin
Ketolanperän koulu 050 316 9584                   
Kirkonkylän koulu 050 316 9598 050 316 9430
Linnakankaan koulu 050 316 9488 040 586 8252
Santamäen koulu 040 586 8252
Ylikylän koulu  050 316 9584 050 316 9555

Asioi 
verkossa

Esiopetus Lähikoulu Wilma Uudet 
tunnukset

Kouluun 1. luokalle ilmoittautuminen
 
Elokuussa 2023 perusopetuksen en-
simmäiselle luokalle tulevien oppilaiden 
ilmoittautuminen tapahtuu Wilmassa 
täyttämällä ilmoittautumislomake.
 
Tunnukset Wilmaan

Kempeleen kunnan esikoululaisten huol-
tajilla on Wilma-tunnukset. Ilmoittautu-
minen tehdään näiden tunnusten avul-
la. Ohje ilmoittautumiseen lähetetään 
huoltajan sähköpostiin 30.1.2023.

Huoltajat, joilla ei ole vielä Wilma-
tunnuksia, tekevät tunnukset Suomi.
fi-tunnistautumisen avulla osoitteessa  
www.kempele.inschool.fi/connect. 

Huoltajat, joilla on Wilma-tunnukset 
muille huollettaville, mutta ei tulevaa kou-
lulaista tunnuksissa, voivat yhdistää hä-
net tunnukseensa Suomi.fi -tunnistautu-
misen avulla. 

Ohje tunnusten tekoon tai yhdistämi-
seen löytyy Kempeleen www-sivulta:  

www.kempele.fi/media/
lomakkeet/perusopetus/
wilma-tunnukset-suo-
mi.fi-palvelun-kautta-oh-
je-2021-2.pdf

Jos tuleva oppilas ei ole väestörekiste-
rissä Kempeleen kunnan asukas, ilmoit-
tautuminen tulee tehdä suoraan kou-
lun kansliaan.
 
Ilmoittautuminen alkaa 30.1.2023 ja 
päättyy 12.2.2023.
 
Kartta koulujen oppilasrajoista löytyy os-

oitteesta: Varhaiskasvatus ja opetus -> 
Perusopetus -> Lähikoulu – Mihin kou-
luun? 

Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta 
tulevien uusien oppilaiden ilmoittautumi-
nen tapahtuu suoraan koulun kansliaan. 
Koulu alkaa keskiviikkona 10.8.2023.
Kouluun tutustuminen
 
Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään 
kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla 
perjantaina 5.5.2023 klo 8.00 - 10.00. 
Samanaikaisesti annetaan huoltajille 
koulua koskevaa informaatiota.

Kuntatiedote
Kempeleen kuntatiedote ilmestyy 
kahdeksan kertaa myös vuonna 
2023 ja se jaetaan tuttuun tapaan 
maksutta jokaiseen kempeleläi-
seen kotitalouteen.

Mukavia lukuhetkiä!

Harri Tarvainen
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Akatemia Action tarjoaa monipuolisia ja maksuttomia 
harrastusmahdollisuuksia kempeleläisille lapsille ja nuorille iltapäivisin 
koulupäivän päätyttyä. Tarjolla mm. liikuntaleikkejä, pallopelejä, uintia, 

keilailua, padelia, kuntosaliohjausta, frisbeegolfia, tanssia, thainyrkkeilyä, 
pingistä, jääurheilua, kiipeilyä, kuvataidetta, käsitöitä, Minecraft 

-suunnittelua, kirjastoseikkailua, sirkustelua, teatteria ja soittamista!

Toiminnot ovat alkaneet, mutta mukaan pääsee kesken lukuvuodenkin, jos 
ryhmässä on tilaa. Varapaikoilta nostetaan mukaan, jos paikkoja vapautuu.

Lisätietoa, ilmoittautumislinkin ja Action lukujärjestykset löydät 
nettisivuiltamme: 

www.kempele.fi/akatemia-action

TERVETULOA HARRASTAMAAN!

HAE NYT
maksu�omiin avoimiin 
varhaiskasvatuskerhoihin!

Sarkkirannan avoin varhaiskasvatus
puh. 050 316 3798

Kerhoihin 
haetaan:

www.kempele.fi/
varhaiskasvatus-verkossa

Linnakankaan avoin varhaiskasvatus
puh. 044 497 2000

Pertin Hiihtomaraton 
25.2.2023 Kempeleen Köykkyrissä
Sarjoina kilpasarja, kuntosarja, reppu- ja perhesarja, sekä 
nappulahiihto.

Hiihdettävät matkat ovat 14, 28 ja 42 km, reppu- ja 
perhesarjassa vapaa matka ilman ajanottoa.  
Lisätietoa osoitteessa kempelemaraton.net/pertin-hiihto.

Tervetuloa mukaan!

LAINAN
PÄIVÄ

8.2.2023

AINEISTON
POISTOMYYNTI

PÄÄKIRJASTOLLA!
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Viikottainen nuorisotilatoiminta kevät 2023
Lastenvuorot ovat 3.-6.lk ja nuortenvuorot 7.lk-17.-vuotiaille.
ma  klo 13.00 - 15.00 lastenvuoro Kempele Akatemialla
 klo 17.00 - 20.00 nuortenvuoro Kempele Akatemialla
ti klo 13.00 - 15.00 lastenvuoro Tietotorilla
 klo 17.00 - 20.00 nuortenvuoro Kempele Akatemialla
ke klo 13.30 - 15.30 lastenvuoro
 klo  17.00 - 20.00 nuortenvuoro Kempele Akatemialla
to klo 13.00 - 15.00 lastenvuoro Tietotorilla
pe klo 18.00 - 23.00 nuorten Yökahvila Kempele Akatemialla

Nuorisopalvelut
Kempeleen nuorisopalvelut

@kempeleen_nuorisopalvelut

Riikka Kärkkäinen       Pirjo Ranta  Elina Raudasoja  
p. 044 497 2288        p. 050 307 8678 p. 044 497 2287

 
Nuorisopalvelujen päällikkö: Sanna Tauriainen p. 050 307 8981
Sähköpostiosoitteet ovat muodossa: etunimi.sukunimi@kempele.fi
Lisää tietoa toiminnastamme osoitteesta: www.kempele.fi/nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyö 
Etsivä nuorisotyö on 15–28-vuotiaita kempeleläisiä nuoria varten. Etsiviltä saat 
tukea ja ohjausta esimerkiksi työnhakuun, opiskeluun, hyvinvointiin tai itsenäisty-
miseen liittyvissä asioissa. Työskentelymme perustuu vapaaehtoisuuteen ja 
lähtökohtana on aina nuoren omat toiveet, tavoitteet sekä voimavarat. Teemme 
tiivistä yhteistyötä esimerkiksi oppilaitosten, työllisyys-, mielenterveys- ja päihde-
palveluiden kanssa.
Meihin voit olla yhteydessä puhelimitse tai jättää yhteydenottopyynnön osoit-
teessa www.kempele.fi/etsivanuorisotyo olevan sähköisen yhteydenottolom-
akkeen kautta.

Kempeleen etsivä nuorisotyö

@kempeleenetsivanuorisotyo

Heidi Ohukainen Heikki Tervola (ma-ke) Laura Sarjanoja
p. 040 595 6922  p. 044 497 2286   1.2.2023 alkaen

Nuorisopalvelut

Ohjaamo Kempele
Palveluja nuorille yhden oven taktiikalla! 
Ohjaamo on paikka, joka tarjoaa maksutonta neuvontaa 
ja ohjausta alle 30-vuotiaille ja kokoaa eri palvelut yh-
den katon alle. Meille jalkautuu viikoittain kattava määrä 
eri alojen ammattilaisia, ja sen lisäksi järjestämme er-
ilaisia teemailtapäivä, kursseja ja tietoiskuja. Tarkista 
ajankohtainen kalenterimme nettisivuiltamme tai so-
siaalisen median kanavistamme!
Sinun ei tarvitse tietää, kuka on oikea taho hoitamaan 
asiaasi - riittää, kun astut ovesta sisään. Jos et tiedä mistä aloittaa – aloita 
Ohjaamosta! 
Tulossa olevia tilaisuuksia ja tapahtumia:
• Nepsy-kahvila Ohjaamolla keskiviikkoisin klo 14-16. Ohjausta ja vertaistukea 

aiheesta kiinnostuneille. Ei vaadi diagnoosia!
• Työnhakutyöpajat kuntakokeilun asiakkaille joka toinen maanantai klo 14-16. 

Ilmoittautuminen työllisyyspalvelujen omavalmentajien kautta.

 
@ohjaamokempele

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

Milloin? 
Palvelemme avoimin ovin
ma-ke klo 12–16
to klo 12–18 (parilliset viikot)
to klo 12-16 (parittomat viikot)

Tukea ja neuvontaa myös etänä, soita 
tai laita viestiä (myös WhatsApp):
Koordinaattori Heidi Alatalo  
p. 040 611 6885
Ohjaaja Heidi Ohukainen  
p. 040 182 1244 
Voit jättää meille yhteydenottopyynnön 
myös nuorisopalvelujen nettisivuilla ole-
van yhteydenottolomakkeen kautta.
Lisätietoa: www.ohjaamot.fi
www.kempele.fi/vapaa-aika/nuoriso-
palvelut/ohjaamo-kempele.html

Liikuntapalvelut

Hiihdon maakuntavi-
esti 2023
Kempeleen kunnan joukkue osal-
listuu hiihdon maakuntaviestiin 
Kuusamossa 11.2.2023.

Maakuntaviesti hiihdetään tut-
tuun tapaan vapaalla hiihtotavalla. 
Rukan laduilla kilpaillaan helpom-
milla reiteillä kuin mihin aiemmin 
on totuttu maailmancupeissa ja 
Rukan talvikisoissa. Maakunta-
viestijoukkueeseen ilmoittaudu-
taan joukkueenjohtaja Veikko Ant-
toselle p. 050 517 0884 tiistaihin 
31.1 mennessä. Mikäli osuudelle 
ilmoittautuu useampia halukkaita, 
järjestetään karsinnat Köykkyrissä 
ke 1. helmikuuta klo 18 alkaen.

Kempeleen soveltavan 
liikunnan palvelut ja 
tarjonta
• Liikunta-asioissa neuvominen, jos 

osallistuminen yleisesti tarjolla 
oleviin ryhmiin ei syystä tai toisesta 
onnistu tai tarvitset tietoa sovelta-
van liikunnan välineistä.

• Soveltavan liikunnan välineiden 
lainaus. Katso lainattavat välineet 
osoitteesta www.kempele.fi/sovelta-
valiikunta

• Soveltavan liikunnan olosuhteiden ja 
tarjonnan kehittäminen.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset ryhmiin:
Erityisliikunnan koordinaattori 
Juha Vuoti 
p. 040 5704711, juha.vuoti@kempele.fi 
www.kempele.fi/soveltavaliikunta

Soveltavan liikunnan ryhmät, joissa tilaa:

Pallopelisporttis, yli 12-vuotiaille 
erityisnuorille ja aikuisille 
• Zemppi Areenalla keskiviikkoisin klo 

14:00-15:00
• Ryhmässä kokeillaan ja pelataan 

erilaisia liikuntalajeja ja -muotoja 
ohjatusti. 

• Liikuntavarustus ja juomapullo 
mukaan.

• Ryhmä on tarkoitettu Zytykkeen 
toiminnassa oleville aikuisille sekä 
yläkouluikäisille erityisen tuen op-
pilaille.

Hyvän mielen liikuntaryhmä 
• Maanantaisin klo 11:00-12:00, 

kokoontumispaikka vaihtelee
• Ryhmään voit tulla kokeilemaan er-

ilaisia liikuntalajeja, hakemaan vink-
kejä liikuntaharrastamiseen tai tulla 
etsimään kadoksissa ollutta kipinää 
liikuntaan. Ryhmä on tarkoitettu 
vähän liikkuville, kuntouttavan työto-
iminnan asiakkaille, pitkäaikaistyöt-
tömille ja mielenterveyskuntoutujille.

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 nau-
rua! Ryhmässä itsensä haastaminen 
ja hauskanpito korostuvat. Juoma-
pullo ja joustavat vaatteet mukaan. 

• Kurssin hinta 60€ / kevätkausi. 
Maksuohjeet saat ilmoittautumisen 
jälkeen 

• Ilmoittautuminen sähköpostilla jmt.
muaythai@gmail.com 

• Lisätietoja erityisliikunnan koordi-
naattori Juha Vuoti, p. 040 570 4711 
tai JMT:n henkilökunta jmt.muay-
thai@gmail.com 

Kaikki liikuntaryhmät: 
www.kempele.fi/soveltavaliikunta
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Aukioloajat
   Uimala  Kahvio

Maanantai  12.00–20.00*  12.30-18.30

Tiistai–torstai 6.30–21.00*  8.00–19.30

Perjantai  9.00–20.00*  9.00–18.30

Lauantai-sunnuntai 9.00–17.00*  9.00–15.30

*Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika loppuu 
puoli tuntia ennen hallin sulkemista.

Löytötavaroiden säilytys Zimmarissa 
• Löytötavarat löytyvät aulasta mustasta lipastosta, josta ne voi hakea 

omatoimisesti. 
• Lipastosta löytyy kuluvan kuukauden tavarat. Löytötavaroita säilytetään 

3 kuukautta.

Altaiden lämpötilat 
Monitoimiallas  + 30  Lasten pikkuallas + 30
Rata-allas  + 26,5  Opetusallas   + 26,5 

Saunojen aukioloajat
  Ma Ti Ke To Pe La Su
Iso sauna 13.00- 7.00- 8.00- 7.00- 9.00- 8.30- 10.00-
  19.30 20.30 20.30 20.30 19.30 16.30 16.30

Pieni sauna 12.00- 6.30- 6.30- 6.30- 10.30- 10.30- 9.00-
  18.00 9.00 19.00 9.00 19.00 16.30 16.30

Höyrysauna SULJ. 7.30- SULJ. 7.30- SULJ. 10.30- 10.30-
   20.30  20.30  16.30 16.30

Maanantai
• klo 14.15-14.45 Yleinen vesivoimistelu, 

kevennetty
• klo 15.00–15.30 TK Liminka (9.1. läht.)
• klo 18.00-18.30 Yleinen 

vesivoimistelu, musiikki

Tiistai
• klo 8.40-9.40 Medifamilia (3.1.-28.3.)
• klo 9.45–10.30 Kempele-opisto (10.1.-

4.4.)
• klo 11.00–11.30 Maa- ja kotitalous-

naiset (14.2., 14.3., 4.4., 9.5.)
• klo 14.30–15.00 Yleinen, senioreiden 

vesivoimistelu
• klo 17.30–18.00 Yleinen vesivoimistelu

Keskiviikko
• klo 7.00-7.30 Yleinen vesivoimistelu, 

teho
• klo 10.05-11.05 Medifamilia (4.1.-29.3.) 
• klo 15.30-16.00 TK Tyrnävä (11.1.-26.4.)
• klo 17.15-18.00 Kempele-opisto (1.2.-

17.5.)

Torstai
• klo 8.30-9.15 Kempele opisto  

(12.1.-13.4.)
• klo 10.00-10.30 Tk Rantsila  

(12.1.-27.4.)
• klo 11.15-12.00 Voitas-ryhmä  

(12.1.-15.6.)
• klo 14.00-14.30 Yleinen, senioreiden 

vesivoimistelu
• klo 18.30-19.00 Yleinen 

vesivoimistelu – FinnhitZ

Perjantai
• klo 9.45–10.30 Santamäki 

(parittomilla viikoilla)
• klo 17.00–17.30 Yleinen 

vesivoimistelu, teho

Lauantai
• klo 8.00–11.00 Vauvauinti

Muuta huomioitavaa
Sunnuntaina 26.2. klo 9-12 on Perh-
eLoiskis, koko perheen vesileikkipäivä 
Virkistysuimala Zimmarissa. Sunnuntain 
vesivoimistelu siirretään tältä päivältä 
lauantaille 25.2. klo 10, isoon altaaseen.

Liikuntapalvelut

Yleisten vesivoimiste-
luiden viikko-ohjelma 
Muutokset ovat mahdollisia.

Maanantai
• klo 14.15 Kevennetty vesivoimistelu, 

monitoimiallas
• klo 18.00 Yleinen vesivoimistelu, 

monitoimiallas, 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 17.00 Yleinen vesivoimistelu - 

Teho, monitoimiallas ja musiikki

Sunnuntai
• klo 10.00 Yleinen vesivoimistelu, 

isoallas ja musiikki

Monitoimialtaan 
varaukset

Monitoimiallas suljettu muulta toiminn-
alta varattujen vuorojen aikana. Allas on 
tarkoitettu ensisijaisesti erityisryhmille. 
Muutokset mahdollisia. 
 

Senioreiden liikunta
ASUKASTUVAN TUOLIJUMPAT
Tuolijumppa sisältää musiikin mukaan tehtäviä helppoja liikkeitä, joita kukin 
tekee oman jaksamisen mukaan. Maanantain jumppa on kevyempi ja teh-
dään koko ajan istuen, joten se sopii myös pyörätuolissa istuville. Keskiviikon 
jumpalla noustaan välillä seisomaan. Juomapullo mukaan.  Ei ennakkoilmoit-
tautumista. 

Maanantai  klo 10.00-10.45
Keskiviikko klo 12.00-12.45

KUNTOSALIHARJOITTELU KEMPELEHALLILLA
Tarkoitettu kempeleläisille senioreille, joilla ei ole vielä kokemusta kuntosali-
harjoittelusta. Mahdollisuus käydä salilla ohjaajan kanssa kahdestaan tai 
pienryhmissä. Ota rohkeasti yhteyttä. Osallistuminen mahdollistuu sen-
iorikortilla tai liikuntapassilla. Lisäksi kuntosalille tulee ostaa 8 euron hintain-
en magneettikortti, jolla sisäänpääsy salille mahdollistuu.  
Ennakkoilmoittautuminen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Liikunnanohjaaja Minna Lammassaari 
p. 040 664 3872,  minna.lammassaari@kempele.fi
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MUSIIKKI

110107 Viulu, ilmoittautuminen 
Opetus on yksilöopetusta 30 min/vko/
opiskelija. Uusia opiskelijoita otetaan il-
moittautumisjärjestyksessä. Paikan var-
mistumisesta, soittoajasta ja -paikasta 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kevätlu-
kukausimaksu 90 €.

KÄDENTAIDOT

110447 DIY kurssi: aikuinen + 
lapsi, kevät 32,00 €
• Taitola, ompelutila, Honkasentie 

15 B; Pe 18:00-21:15 La 9:00-15:45; 
3.2.2023 - 4.2.2023; Marika Ilola

Tule yhdessä lapsen kanssa tekemään 
sisustusjuttuja ja pieniä käsityötuottei-
ta. Voitte ommella yhdessä myös jonkin 
vaatteen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi il-
moittautumisen yhteydessä, saat viikko 
ennen kurssin alkua infoa tarvikkeista ja 
tehtävistä töistä. Kurssimaksu sisältää 
yhden lapsen ja yhden aikuisen. Lisälap-
sesta maksu on 50% kurssimaksusta. Il-
moitathan sekä lapsen että aikuisen tie-
dot erikseen, jotta kurssipaikat on teille 
molemmille varattuna! 

110460 Modernit kortit 20,00€
• Taitola, monitoimitila, Honkasentie 

15 B; La 9:00-15:45; 11.2.2023; Maria 
Visuri

Kurssilla tehdään kortteja erilaisilla ATC-
korteissa käytettävillä tekniikoilla ja tu-
tustutaan samalla ATC-kortteihin (artist 
trading cards). Käytettävät tekniikat so-
veltuvat niin aloittelijoille kuin jo pidem-
pään harrastaneillekin. 

TERVEYS

219807 Hyvän elämän 
työkaluja -intensiivikurssi 
40,00 €
• Kempeleen lukio, liikuntasali, Kou-

lutie 4 B; Ma 17:30-21:00; 6.2.2023 
- 27.2.2023; Sanna Ketola 

Rentoutumis- ja mielikuvaharjoitteita, 
myönteisen ajattelun treeniä sekä erilai-
sia itsetuntemusmenetelmiä, kaikki ren-
nolla otteella. Kohderyhmänä ovat kaik-
ki ne, joita aihe innostaa. Kurssin aikana 
kehitetään itsetuntoa ja vahvistetaan ke-
hon, mielen sekä henkisen minän yhteyt-
tä. Myös kevyttä venyttelyä. Eri aiheista 
käydään pienryhmäkeskusteluja oman 
näkemyksen selkiyttämiseksi. Kun luo-
va myönteisyys herää harjoitteiden avul-
la, meille avautuu mahdollisuus muova-
ta tulevaisuudestamme mielenkiintoinen 
ja kutsuva. Näistä menetelmistä voi tul-
la palkitseva tapa! Ylle rento asu, mukaan 
jumppa- tai retkipatja sekä pyyhe tai tyyny. 

LIIKUNTA

830142 KasvoPilates 
KURSSILLA ON TILAA! 26,00 €
• Akatemian tila, Honkasentie 15 A; To 

11:00-12:00; 12.1.2023 - 13.4.2023; 
Mia Tervo

Kasvojen, niska-hartiaseudun ja rinta-
kehän alueelle keskittyvä pilatesharjoit-
telumuoto. KasvoPilates harjoittelun ta-
voitteena on edistää ryhtiä, rentouttaa 
kasvoja, purentalihaksia ja niska-har-
tiaseutua sekä lievittää ja ennaltaehkäis-
tä niskan ja pään alueen särkyjä. Har-
joittelu vaikuttaa myönteisesti kasvojen 
ilmelihaksiin sekä silmän, suun ja kaulan 
kudoksiin kirkastaen, vähentäen juontei-
ta sekä turvotusta. Ohjaajana toimii tuki- 
ja liikuntaelimistön terveyteen erikois-
tunut fysioterapeutti ja pilatesohjaaja. 
Ryhmä sopii kaikille niska-hartiaseudun 
ja kasvojen terveydestä kiinnostuneille. 
Mukaasi voit ottaa omia pilatespalloja, 
tennis-, fascia- tai piikkipalloja, mikäli si-
nulla on sellaisia. Ohjaajalta löytyy myös 
tarvittavat välineet. 

830143 SelkäPilates  
KURSSILLA ON TILAA! 26,00 €
• Akatemian tila, Honkasentie 15 A; To 

12:00-13:00; 12.1.2023 - 13.4.2023; 
Mia Tervo

Selkärangan hyvinvointiin keskittyvä pi-
latesryhmä, jossa hyödynnetään nykyai-
kaista tietoa selän terveydestä yhdistet-
tynä pilateksen harjoittelumenetelmiin. 
Harjoittelun tavoitteena on edistää hen-
gitystä, kehonhallintaa, rangan liikku-
vuutta sekä kehon toiminnallisuutta sel-
käterveyden näkökulmasta. Ohjaajana 
toimii tuki- ja liikuntaelimistön terveyteen 
erikoistunut fysioterapeutti ja pilatesoh-
jaaja. Ryhmä sopii kaikille selän hyvin-
voinnista kiinnostuneille. 

830192 Hyvän olon lauantai, 
helmikuu 18,00 €
• Ylikylän päiväkoti, Pekurintie 9; La 

11:00-13:15; 4.2.2023; Heidi Kilkki
Päivä koostuu kolmesta erilaisesta tun-
nista. Ensin lämmitellään kehoa afro-
brasilialaisen musiikin rytmeissä. Tämän 
tunnin aikana keho soljuu musiikin mu-
kaan kuin aalto ja hiki virtaa. Pehmeät 
afroliikkeet poistavat selän, hartiaseu-
dun ja rintarangan jäykkyyttä. Seuraavat 
45 minuuttia sujuu Hatha Yoga Flow`n 
merkeissä. Nimi tulee tavasta suorittaa 
liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet vir-
taavat alkuasennosta toiseen. Hatha 
Yo-ga Flow sopii aloitteleville ja jo joo-
gaa harrastaneille. Hathajoogasta ote-
taan tunnin sisältöön kehonhallintaa, 
mielenrauhaa ja hengitystekniikka. Sy-
vät ja pinnalliset lihakset kehittyvät ja 
tietoisuus omasta kehosta kasvaa har-
joitusten avulla. Viimeiset 45 minuut-
tia rentoudutaan äänimaljojen parissa. 

Kempele-opisto

Kempele-opiston kevätlukukausi 
2023 on käynnistynyt viikolla 2. 

Koko lukuvuoden kestäville kurs-
seille ei tarvitse ilmoittautua kevätlu-
kukaudeksi uudelleen, ilmoittautumi-
nen on voimassa koko lukuvuoden. 

Kurssitarjonta ja ilmoittautuminen 
osoitteessa: 
uusi.opistopalvelut.fi/kempele 
tai puhelimitse 050 4636 431.

Tutustu maksuetuuksiin ja perumis-
ehtoihin opiston nettisivuilla: 
www.kempele.fi/kempele-opisto

Sointukylvyssä harmoniset äänet ja lem-
peä värähtely johdattaa kehon rentou-
tumiseen, jossa päästetään irti kehon 
jännityksistä, huolista ja arjen kiireestä. 
Hyvän olon päivään tarvitset mukavat, 
rennot vaatteet ja juomapullon. Voit ol-
la avojaloin tai tuoda mukanasi jumppa-
tossut. Lisäksi ota mukaan oma jumppa-
matto, tyyny ja viltti
 

Yhteystiedot
Hallinto
Eero Kauppi
Kempele Akatemian johtaja
Kempele-opiston rehtori
p.040 614 8853

Hely Takalahti
opistosihteeri
p.050 463 6431

Saara Holappa
Kempele Akatemian palvelusihteeri
p. 050 316 9694

Opettajat
Henna Luokkanen
suunnittelijaopettaja, tekstiilityö
p. 050 463 6499

Heli Suihkonen (opintovapaalla 
1.11.2022 alkaen)
suunnittelijaopettaja, taiteen 
perusopetus (musiikki, yleinen 
oppimäärä)
p. 040 141 8095

Riikka Piippo
vs. suunnittelijaopettaja, taiteen 
perusopetus (musiikki, yleinen 
oppimäärä)
p. 040 141 8095

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

Kempele Akatemia - 
Kempele-opisto

Kädentaitojen esittely 
@taitola_kempele.

Käyntiosoite:
Kempele-opisto
Honkasentie 15 B
90450 Kempele

Postiosoite:
Kempeleen kunta
Kempele-opisto
PL 12
90441 Kempele

Kulttuuri

Kirkonkylätalon 
valokuvauskilpailu
Osallistu uuden rakentuvan Kir-
konkylätalon valokuvauskilpai-
luun lähettämällä kuvasi meille! 

Sinä luontokuvausta harras-
tava valokuvaaja osallistu jou-
lukuussa 2023 valmistuvan Kir-
konkylätalon valokuvakilpailuun.

Valokuvauskilpailu päättyy 
28.2.2023.

Säännöt kuvista
• max 8 kuvaa per osallistujaa 

eri kohteista 
• kuvien koon tulisi soveltua 

isoihin tulosteisiin. Suosit-
telemme että kuvan pidempi 
sivu olisi vähintään 4000 
pikseliä resoluutioltaan.

• kuvien tulisi liittyä Kempeleen 
lähialueen luotoon, paikallisi-
in perinnekohteisiin ja eri 
vuoden aikoihin 

• maltillinen kuvankäsittely on 
sallittu (esimerkiksi valotuk-
sen korjaus, kontrasti, rajaus 
ja terävöitys) 

• kaikilla kuvilla pitää olla 
seuraavat tiedot - otsikko, 
missä kuva on otettu ja ku-
vaajan yhteystiedot. 

• järjestävä organisaatio pidät-
tää oikeuden käyttää palkit-
tujen teosten suurennettuja 
kuvakopioita kirkonkylätalon 
tiloissa, yhteisissä ja aula-
tiloissa sekä mahdollisesti 
omissa julkaisuissaan

Palkinnot: 
1. sija 1000€, 
2. sija 500€, 3. sija 300€ 

Lisätiedot:
Kirkonkylän koulun rehtori Sami 
Paavola
p. 050 316 9682
sami.paavola@edu.kempele.fi

Haku osoitteessa:
kempeleenkirkonkylatalo.
artcurator.io
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Kulttuuri

Tammikuu

TI  31.1.  Kajaanin kaupunginteatteri: 
Ruisräikkä, Kirkonkylän koulu

Helmikuu

LA 4.2. Kipparin pidot: Kirppistapahtuma ja 
hyväntekeväisyyshuutokauppa Bartavegen johdolla, 
Kempeleen työväentalo

LA-SU 4.-5.2. Taekwon-Don SM-kilpailut ja HelmiCup, 
Linnakangastalo

PE 10.2. Laulutarinoita ja Tarinalauluja. Arja Koriseva, Eija 
Hinkkala, Tiina Pitkänen, Masi Luoma ja Markus Salo. Pirilä-sali

LA 18.2. Kipparin pidot: Laskiaisen perhetapahtuma, 
Kempeleen työväentalo

SU 26.2. PerheLoiskis koko perheen vesiliikuntatapahtuma, 
Virkistysuimala Zimmari

Maaliskuu

MA 6.3. PoolParty nuorten vesiliikuntatapahtuma, 
Virkistysuimala Zimmarissa

TI 7.3. Kuutamohiihto, Linnunradan tila. Latukahvila talvella 
ke, la ja su. Tarkista aukiolot latujen mukaan.

LA 18.3. SnowZtorm koko perheen talvitapahtuma, Köykkyri

SU 19.3. Vihiluodon talvitapahtuma – koko perheen 
ulkoilmatapahtuma, Vihiluoto

PE-LA 31.3. – 1.4. ZROCK, Zemppi Areena

Huhtikuu

LA 1.4. Teatteri Eurooppa Neljä: Puhuva koira, Kirkonkylän koulu

LA 1.4. Teatteri Eurooppa Neljä: Tänään huipulla, Kirkonkylän koulu

LA 1.4. Kipparin pidot: Hyväntekeväisyyshuutokauppa 
Aki ja Heli Palsanmäen johdolla, Kempeleen työväentalo

TI 11.4. alkaen lauantaisin Open Stage By Mikko Pohjola, Boulis

PE-LA 14.-15.4. YZÄRIFEST, Zemppi Areena

LA 15.4. Papattimatto live, Boulis

TO 20.4. Kunnon Mummola -tapahtuma ikäihmisille, 
Nuorisoseurantalo

SU 30.4. Vappukahvila Sateen Tuvalla, Linnunradan tila

Toukokuu

PE 5.5. Erja Lyytinen, Pirilä-sali

Majoitu mukavasti tapahtumien yhteydessä 

Forenom Aparthotel 
Zemppi Areenan kanssa samassa rakennuksessa Pekurintie 2

Finlandia Hotel Airport Oulu,Vihiluodossa, Vihiluoto 10

Black Hotel Hakamaalla lähellä Pirilä-salia, Sohjanantie 3

Hotelli Pohjankievari & Kievarinhovi huoneistot 
Hakamaalla lähellä Pirilä-salia, Eerontie 9

Lisää tapahtumia ja tekemistä – visitkempele.fi

ROCK

Kempeleen tapahtumatalvi!Kempeleen tapahtumatalvi!

K A J A A N I N  K A U P U N G I N T E A T T E R I  E S I T T Ä Ä :

T I  3 1 . 1 . 2 0 2 3  K L O  1 8 . 0 0

Ruisräikkä

L I P U T  1 5 €
E N N A K K O L I P U T  M Y Y

K E M P E L E E N  K I R J A S T O  J A  T I K E T T I
( T i k e t i s t ä  o s t e t t u i h i n  l i p p u h i n

 + 1 , 5 0 e  p a l v e l u m a k s u )
 

K e s t o  1 h ,  e i  v ä l i a i k a a .

www.kempele.fi/kulttuuri

K I R K O N K Y L Ä N  K O U L U ,  
D - T A L O N  S A L I

K O U L U T I E  4 ,  9 0 4 4 0  K E M P E L E

Runoilija Eino Leinon kuulumiset tuonpuoleisesta

 
YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ 14 .2 .2023

 
KOKKOKANKAAN 

SEURAKUNTAKESKUS |  KLO 18
 
  
 

Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 10 €

 
 

Rakastettu
K O N S E R T T I

 
S O M A  E N S E M B L E
JOHTAA ELINA KÄRKI

JARNO
HIETALAHTI

Vieraana 
Kempeleen kirjastossa

LA 4.2.2023
KLO 13.00

Hietalahti on 
Suomen akatemian

rahoittama tutkijatohtori
Jyväskylän yliopistosta. 

 
Tutkimuksissaan hän on
paneutunut huumorin ja
humanismin filosofisiin

ulottuvuuksiin,
 joista hän on julkaissut

tieteellisten artikkeleiden
lisäksi yleistajuisia
tietokirjoja, kuten

Huumorin ja naurun
filosofia (2018) ja

Ihmisyyden ytimessä
(2022).

Kuva: Joonas Pennanen

Huumorin ja naurun merkitys
ihmisyydelle

Vapaa pääsy!
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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.

Kempeleen pääkirjasto 
Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs.,  
Zeppelinintie 1. 90450 Kempele
Puhelin: 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
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. Palautusluukun koko on 
rajallinen, jonka vuoksi emme voi pitää palautusluukkua auki 
pitkiä aikoja. Pitkien kiinnioloaikojen aikana luukkua ei ole 
mahdollista tyhjentää.

Tietotorin omatoimikirjasto  
Kirkonkylän koulun D-talo, Koulutie 4B, 90440 Kempele. 
Sisäänkäynti Kempelehallin puoleisesta ovesta. 
Puhelin: 050 3169 409 
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Aukioloajat
Ma-pe  klo 8-20 (omatoimiaika)
La  klo 10-15 (omatoimiaika)

Linnakankaan omatoimikirjasto 
Linnakangastalo, Linnakaarto 20, 90450 Kempele 
Käynti sisäpihan kautta, E-ovi 
Puhelin: 050 3169 409 (pääkirjasto) 
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Aukioloajat
Ma-pe klo 16-20 (omatoimiaika)
La klo 10-15 (omatoimiaika)

Kirjasto somessa
Kempeleen kirjasto

@kempeleenkirjasto

Kirjasto

Tapahtumat
 
La 21.1. klo 12.00-13.00 Lukulemmikit tavattavissa

Ke 8.2. Lainan päivän poistomyynti

La 4.2. klo 13.00 Kirjailijavieraana Jarno Hietalahti: Huumorin ja 
naurun merkitys ihmisyydelle

La 11.2. klo 11.00 Nukketeatteri PikkuKulkuri esittää: Piki – 
Salamasankari

La 18.2. klo 12.00-13.00 Lukulemmikit tavattavissa

La 25.2. klo 13.00 Luento sukututkimuksesta: Miten löydän 
juureni? Luennoitsijana Sari Maarit Karjalainen.

Näyttelyt
 
Tammikuu: Juliaana Sarajärven näyttely "Abstrakteja unelmia"

Helmikuu (6.-25.2.): Eija Nevalan näyttely ”Tango ja muita 
kuoseja julkisiin tiloihin”

Haluatko pitää näyttelyn pääkirjastossa Zeppelinissä? Ota yhteyttä 
kirjastoon!

Kirjallisuuspiirit
Sari Holapan kirjallisuuspiiri to 16.2. klo 17.30. Kirjana Kanto, 
Anneli: Rottien pyhimys.

Tavallisten miesten kirjallisuuspiiri to 26.1. klo 17.30. Kirjana Ter-
vo, Jari: Pääskyt talvehtivat järvenpohjassa.

Satutuokiot
Torstaisin klo 10.00 pääkirjastolla. Henkilökunta lukee ja kertoo 
satuja. Sopii parhaiten yli 3-vuotiaille lapsille. Satutuokion kesto n. 
20-30min.

PIKI -
Salamasankari
Nukketeatteri PikkuKulkuri

 
 

Kempeleen kirjastossa
la 11.2.2023 klo 11.00

 
 
 

 

 

Tilaisuudessa myös ennakkotietoa 

tulevasta perhelukudiplomista. 

Tervetuloa!

TULE
 TAPAAMAAN

 LUKULEMMIKKIÄ!

 VARAA LUKUAIKA 15 MINUUTIN LUKUHETKEEN
SÄHKÖPOSTITSE KIRJASTO@KEMPELE.FI, 
P. 050 316 9409 TAI KIRJASTON TISKILTÄ

mailto:kempele@kempele.fi
http://www.kempele.fi

