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Ohjaamon monipuoliset palvelut 
löytyvät yhden oven takaa

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

NAAPURIEN KUULEMINEN 
PURKAMISLUPAHAKEMUKSEN 

VIREILLETULON 
YHTEYDESSÄ (MRL 139§)

Hakija; Kempeleen kunta

Sijainti; Asemanseudun osa-alueella osoitteessa Ase-
mantie 1 90440 Kempele. Toimenpiteet kohdistuu kiin-
teistöihin 244-401-29-106 ja 244-401-172-0 sekä Kort-
teliin 2003 ja tontti 1(YH-alue) 

Toimenpide; Haetaan purkulupaa Kempeleen kunnan-
talolle (kerrosala 2393 m2 ja tilavuus 11 088 m3), van-
halle paloasemalle (kerrosala 265 m2 ja tilavuus 1130 
m3 sekä taksiasemalle (kerrosala 42 m2 ja tilavuus 122 
m3). Purkamistoimenpiteet suoritetaan keväällä 2019.

Hankkeiden lupa-asiakirjat ovat nähtävillä rakennus-
valvonnassa. Naapureiden mahdolliset huomautukset 
hankkeesta on toimitettava rakennusvalvontaan kirjalli-
sena 13.2.2019 klo 15:00 mennessä.

Kempeleen kunta/Rakennusvalvonta 
Rakennustarkastaja Hannu Paasovaara 
p.050 4636 520 Vihikari 10, 90440 Kempele

Valtuuston kokous
pidetään maanantaina 1.3.2021 klo 17.00 alkaen 
verkkokokouksena osoitteessa www.kempele.fi/valtuusto.
Kempeleen kunta suosittelee yleisöä seuraamaan 
kokousta vain verkossa. Kokousta on mahdollisuus seurata 
osoitteessa Vihikari 10, 3. krs.
Tarkastettu pöytäkirja siirretään nähtäville yleiseen 
tietoverkkoon tiistaina 9.3.2021.

Kempeleessä 24.2.2021
Pia Hanski
valtuuston puheenjohtaja

Joulukuun alkuun, korona-
aikaan, Ohjaamo Kempe-
le –hankkeen tila avautui. 
Ajankohta ei ollut varmaan 
uuden toiminnan aloit-
tamiselle otollisin, mut-
ta toisaalta aika on myös 
sellainen, että lähi- ja hen-
kilökohtaiselle palvelulle 
on kova tarve. Ohjaamon 
toimintaideana on se, että 
yhden oven takaa nuorten 
on mahdollista löytää tar-
vitsemansa palvelut.

Hanke on Euroopan sosi-
aalirahaston rahoittama ja 
nuorisopalvelut sai hankea-
vustusta kolmelle vuodelle. 
Kesän lopulla 2020 tehtiin 
1,5 henkilövuoden rekry-
tointi ja syyskuun lopussa 
Heidi ja Niko pääsivät aloit-
tamaan työnsä. Loppuvuo-
den aikana on neuvotel-
tu yhteistyökumppaneiden 
kanssa, hankittu kalusteet, 
kouluttauduttu Ohjaamo-
toimintaan sekä hankittu 
osaamista laaja-alaisesti, 
tehty erilaisia asiakirjoja 
ja asiakaskysely, esitelty 
toimintaa sekä suunnitel-
tu avajaisia, noh, kahteen 
kertaan. Viralliset avajai-
set pidettiin virtuaalisesti 
tammikuun toisella viikolla, 
nuorisopalvelujen Instagra-
missa löytyy vielä videot.

Vaikka meitä haastetaan 
tässä ajassa turvavälei-
hin, Ohjaamo kohtaa 15–
29 -vuotiaat maanantaista 
torstaihin klo 12 alkaen jo-
ka viikko. Ohjaamo – nuor-
ten ja nuorten aikuisten 
palvelujen keskittymä – si-
jaitsee Zeppelinin 2. ker-
roksessa, kirjaston alapuo-
lella ja Subin yläpuolella. 
Sisään voi astua pienellä 
tai isolla kysymyksellä tai 
vaikkapa tulla vaan tutus-
tumaan tilaan ja juomaan 
kaffet. Palvelua saa heti tai 
ajanvarauksella. Jos ha-
luat täsmäapua joltain tie-
tyltä toimijalta, kannattaa 
katsoa Ohjaamon viikko-
kalenteri osoitteesta www.
ohjaamot.fi, josta löytyy vii-
koittaiset toimijat.

Ohjaamosta löydät mie-
lenterveyspalvelut, sosi-
aalipalvelut, TE-palvelut, 
Kelan palvelut, liikunta-
neuvonnan, etsivän työn, 
OSAO:n opinto-ohjauksen 
sekä tieto- ja neuvontapal-
velut. Tulevia suunnitel-
mia on nuorten perheiden 
hyvinvointiin liittyvien pal-
velujen kehittäminen yh-
teistyössä varhaiskasva-
tuksen kanssa, yhteistyön 
kartoittaminen ja kehittämi-
nen 3. sektorin toimijoiden 

ja yritysten kanssa sekä 
tarkoitus on tehdä osto-
palvelusopimus seksuaali-
neuvonnasta Ohjaamon ti-
loihin.

Syksyn kyselykaavak-
keessa kerättiin pohjatie-
toa kysyen millaisia palve-
luja kempeleläiset nuoret 
ja nuoret aikuiset Ohjaa-
mosta haluavat? Kyselyn 
perusteella Top 5 -toiveet 
palveluista olivat koulutus 
ja opiskelu, työ ja yrittä-
jyys, raha-asiat ja kestävä 
kuluttaminen, harrastukset 
ja vapaa-aika sekä mie-
lenterveyspalvelut. Työs-
kentelytapoina toivottiin ly-
hytkursseja, teemapäiviä, 
palveluneuvontaa sekä yk-
silövalmennusta.

Kevään aikana Ohjaa-
mossa järjestetään nuo-
rille suunnattua työllis-
tämiskoulutusta sekä 
pienryhmätoimintana yh-
teistyössä etsivän nuori-
sotyön kanssa Taloustai-
to-ryhmä. Kevään aikana 
saadaan myös kuntako-
keilun kautta TE-palveluja 
Ohjaamoon kahtena päi-
vänä viikossa omavalmen-
tajien työpanoksen kautta.

Tärkeää Ohjaamo Kem-
pele -hankkeessa on vi-
ranomaisyhteistyön ja mo-

nialaisen työn koordinointi, 
kehitystyö sekä työn seu-
ranta. Työtä tehdään jal-
kautuen, verkon kautta 
sekä Ohjaamosta käsin. 
Pitkällä aikavälillä Ohjaa-
mon tavoitteena on pa-
rantaa ja edistää nuorten 
ja nuorten aikuisten hy-
vinvointia sekä ehkäistä 
ongelmien pitkittymistä ja 
suurenemistä yhteistyö-
verkoston yhteisen työn 
kautta.

Meillä on kolme vuotta 
aikaa rakentaa nuorten ja 
nuorten aikuisten palve-
lukeskittymää. Rakentaa 
palvelujen yhteistyötä si-
ten, että saisimme jatkaa 
toimintaa myös hankkeen 

jälkeen. Olemme erityi-
sen tyytyväisiä siihen, et-
tä nuoret ja nuoret aikui-
set saavat mahdollisuuden 
Ohjaamo-toimintaan täällä 
Kempeleessä. Toimintaan 
tarvitaan myös sinun apu-
asi. Astu rohkeasti oves-
ta sisään tai vinkkaa pai-
kasta tutullesi tai serkulle. 
Olet erittäin tervetullut as-
tumaan Ohjaamon ovesta 
sisään!

Mukavaa kevään odottelua,

Sanna Tauriainen
nuorisopalvelujen 
päällikkö

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.
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 • Työttömät ja työvoimapalveluissa ole-
vat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutet-
tuja ansiopäivärahaan.

 • Kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat.
 • Kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieli-
set henkilöt, jotka ovat joko työttömänä 
tai työllistymistä edistävissä palveluis-
sa (kuten kuntouttavassa työtoiminnas-
sa, työkokeilussa tai palkkatukityössä).

 • Kuntakokeilun kohderyhmään kuuluu 
Oulun alueella arviolta 14 300 henkilöä 
ja Kempeleessä noin 550 henkilöä. 

Kohderyhmät

Työllisyyden kuntakokeilu tuo 
palvelut lähelle kuntalaista
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KUNTAVAALIT 2021 KEMPELEESSÄ
Kempeleen kunnassa 18. päivänä huhtikuuta 2021 toi-
mitettavissa kuntavaaleissa valitaan valtuustoon 39 val-
tuutettua ja heille varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2021– 
31.5.2025.

Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista 
koskevat asiakirjat on toimitettava keskusvaalilautakun-
nalle 9.3.2021 klo 16.00 mennessä. Asiakirjoja vastaan-
ottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Ansamaa 8.3. 
ja 9.3.2021 klo 12-16 välisenä aikana osoitteessa Vihikari 
10, Kempele, puh. 050-3169691.

Ennakkoäänestys
Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 7.–13.4.2021 
välisenä aikana. Kukin äänioikeutettu voi oman valintan-
sa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleises-
sä ennakkoäänestyspaikassa.

Ennakkoäänestyspaikat ja ennakkoäänestysajat 
ovat seuraavat:
Kauppakeskus Zeppelin, Zeppelinintie 1:
• 7.–9.4. klo 9–20
• 10.4. klo 9–18, 
• 11.4. klo 12–18,
• 12.-13.4. klo 9–20.

Kirkonkylän koulu, Koulutie 4:
• 7.–9.4. klo 9–20,
• 10.–11.4. klo 9–18,
• 12.–13.4. klo 9–20.

Laitosäänestykset
Laitoksissa toimitettavista ennakkoäänestyksistä ilmoite-
taan ao. laitoksessa julkaistavalla kuulutuksella.

Kotiäänestys
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana. Ko-
tiäänestykseen on ilmoittauduttava 6.4.2021 klo 16.00 
mennessä. Ilmoittautumiset puhelimitse puh. 040-
5465726 tai 040-1839793 tai kirjallisesti osoitteella: Kes-
kusvaalilautakunta, PL 12, 90441 Kempele.

Vaalipäivän 18.4.2021 äänestysalueet ja 
-paikat:
Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä 
äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekis-
teriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoi-
tuskorttiin. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna 
klo 9–20.

Äänestysalue, äänestyspaikka ja osoite:
1. Ylikylä, Ylikylän koulu, Nerolantie 4,
2. Kuntakeskus, Kirkonkylän koulu, Koulutie 4,
3. Kirkonkylä, Kirkonkylän koulu, Koulutie 4,
4. Kokkokangas, Linnakangastalo, Linnakaarto 20.

Vaalimainonta
Vaalimainonta kunnan luvanvaraisilla alueilla tarkoitus-
ta varten asetetuilla telineillä voidaan aloittaa 31.3.2021.

Kempeleessä 17.2.2021 
Keskusvaalilautakunta

Työllisyyden kuntakokeilu on valtakunnallinen kokeilu, jossa iso osa TE-palveluista 
siirtyy kuntien järjestettäviksi. Kokeilu alkaa 1.3.2021 ja päättyy 30.6.2023.

Oulun seudun kuntakokeilu toteutetaan yhdessä kahdeksan kunnan kanssa. Muka-
na ovat Kempele, Oulu, Hailuoto, Ii, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä. Työllisty-
mistä edistävät palvelut eivät muutu, mutta kokeilussa kehitetään uudentyyppisiä pal-
veluja ja tehostetaan palvelumalleja. Kuntakokeilussa työllisyyspalvelut toteutetaan 
lähipalveluina omassa kunnassa. Kempeleessä Kuntakokeilun asiakkaita palvellaan 
osoitteessa Voimatie 6 A, sekä alle 30-vuotiaiden osalta myös Kempeleen Ohjaamos-
sa, kauppakeskus Zeppeliinissä.

Tavoite
Työllisyyden kuntakokeilun päätavoitteena on nopeuttaa työttömien työnhakijoiden 
työllistymistä tai ohjautumista erilaisiin koulutuksiin ja palveluihin. Tähän päästään 
kuuntelemalla asiakkaan toiveita ja räätälöimällä palveluita. Erityisesti pyritään paran-
tamaan pitkäaikaistyöttömien edellytyksiä päästä työmarkkinoille. Kokeilussa pyritään 
tunnistamaan yksilölliset palvelutarpeet, osaamisen kehittämiskohteet sekä esteet 
työllistymiselle. Kokeilu tehostaa myös osaajien ja työnantajien kohtaamista työnhaki-
joiden osaamiskartoitusten sekä yrityskartoitusten avulla.

Muutos asiakkaalle
Kun asiakkuus siirtyy kuntakokeiluun asiakas saa siitä tiedon joko kirjeitse tai sähköi-
sesti Oma asioinnin kautta ja jatkossa asiakkaaseen otetaan yhteyttä alueen kuntako-
keilusta.

Työnhakijaksi ilmoittaudutaan edelleen aina TE-palvelujen Oma asioinnin kautta, oli 
kyseessä kuntakokeilun tai TE-toimiston asiakas. Kun ilmoittaudutaan työnhakijaksi 
kokeilun aikana, asiakas saa vastaanottoilmoituksessa tiedon siitä, minne asiakkuus 
kuuluu.

Kuntakokeilussa palvelusta tulee asiakaslähtöisempää ja henkilökohtaisempaa. Asi-
akas kohdataan kasvotusten työnhaun alussa ja hänen tilanteensa kartoitetaan yksi-
löllisesti. Kuntakokeilussa korostuvat lähipalvelut.

Asiakas saa kuntakokeilussa henkilökohtaisen yhteyshenkilön, joka tapaa asiakkaan 
säännöllisesti ja huolehtii, että asiakas pääsee etenemään kohti tavoitettaan. Kunta 
voi hyödyntää monialaista verkostoaan. Jos esimerkiksi asiakkaan terveydentila tuo 
haasteita työllistymiseen, voidaan hänelle tarvittaessa tarjota työvoimapalveluiden 
ohella myös terveys-, kuntoutus- ja sosiaalipalveluita.

Lisätietoja 
kuntakokeilusta
Jenni Kiiskilä, 
Työllisyyden kuntakokeilun 
koordinaattori,
• puh. 050 5921906
• jenni.kiiskila@kempele.fi
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Nuorten kesätyöllistäminen 
vuonna 2021 Kempeleessä
Kempeleen kunnan nuorten kesätyöllistämisen periaat-
teet vuonna 2021 ovat seuraavat. Nuori voi hankkia yh-
den vaihtoehdon seuraavista: kesätyöseteli, kesätyöt tai 
kesäyrittäjyysraha. Tiedot ja linkit hakemuksiin löytyvät 
kunnan sivuilta www.kempele.fi/kesatyo.

Kesätyöseteli
Kesätyöseteli myönnetään jokaiselle vuonna 2004 ja 
2005 syntyneelle (16- tai 17-vuotta vuonna 2021 täyt-
tävälle) kempeleläiselle nuorelle. Nuori hakee kesätyö-
seteliä sähköisesti kunnan nettisivujen kautta 22.4.2021 
mennessä. Kesätyösetelillä nuori voi hakea kesätöitä yri-
tyksistä, yhdistyksistä, järjestöistä tai säätiöistä.

Mikäli kesätyöseteleitä jää jakamatta, jaetaan loput 
setelit kesätyösetelin hakemuksen täyttäneille vuonna 
2003 syntyneille kempeleläisille nuorille 23.4.2021 alka-
en. Jos hakemuksia on enemmän kuin jakamatta jäänei-
tä seteleitä, kesätyösetelit arvotaan hakemuksen täyttä-
neiden kesken.

Nuoren kesätyösetelillä palkanneen yrityksen, yhdis-
tyksen, järjestön tai säätiön sähköinen kesätyösetelin 
työnantajalomake ohjeineen julkaistaan sivulla www.
kempele.fi/kesatyo toukokuussa 2021.

Kesätyöt
Kempeleen kunta työllistää kymmenen vuonna 2002 tai 
2003 syntynyttä, eli 18–19-vuotiasta kempeleläistä nuor-
ta kunnan omaan palvelutuotantoon (esim. liikuntatoi-
meen) 4 viikoksi. Jaksot sijoittuvat pääasiassa kesä-hei-
näkuulle 2021. Työaika on 6 tuntia / päivä. 

Palkkaus on työehtosopimuksen mukainen kesätyön-
tekijän palkka. Kesätyöpaikkoja on haettava maanan-
taihin 15.3.2021 klo 15:00 mennessä osoitteessa www.
kempele.fi/tyopaikat. Mikäli hakemuksia tulee enemmän 
kuin tarjottavia paikkoja on, valinta suoritetaan arpomal-
la. Arvonnassa etusija on nuorilla, jotka eivät ole olleet 
Kempeleen kunnan kesätyöpaikassa vuonna 2019.

Kesäyrittäjyys
Kempeleen kunta tarjoaa 20:lle kempeleläiselle 
15–19-vuotiaalle (syntynyt vuonna 2002–2006) nuorelle 
mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä kesäyrittäjyysrahan 
(320 euroa) tuella. Kesäyrittäjät osallistuvat Limingan 
4H –yhdistyksen järjestämälle yrittäjyyskurssille. Kurs-
silla käydään läpi yrittäjyyteen liittyviä asioita. Kesäyrit-
täjäksi haetaan sivun www.kempele.fi/kesatyo kautta. 
Hakuaika päättyy 24.3.2021 klo 16:00. Mukaan otetaan 
20 ensimmäistä hakijaa. Oma 4H-yritys antaa mahdolli-
suuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-
yritys on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta ei ole 
kysymys, vaan yritys on harrastustoimintaa. Lisätietoja 
saa myös Limingan 4H -yhdistykseltä, p. 040 0803 837, 
liminka@4h.fi.

Lisätietoja 
Lisätietoa saa kunnan maksamasta kesäyrittäjyysra-
hasta, kesätyöseteleistä ja kesätyöpaikoista osoitteesta 
www.kempele.fi/kesatyo sekä työnsuunnittelija Anu Kuu-
sijärvi, p. 050 4636 398, anu.kuusijarvi@kempele.fi

Elokuun 2021 
varhaiskasvatuspaikkojen haku

Elokuussa 2021 alkavalle toimikaudelle tulee varhaiskasvatushakemus 
tehdä maaliskuun loppuun mennessä. Varhaiskasvatuslain mukaan hake-
mus tulee jättää neljä kuukautta ennen hoidon alkamista. Varhaiskasvatus-
paikkaa (kunnallista ja yksityistä) haetaan sähköisesti Kempeleen kunnan 
varhaiskasvatuksen internet-sivun kautta.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden myös hakuajan ulko-
puolella neljää kuukautta ennen hoidon alkua. Jos varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitaan äkillisesti vanhemman työllistymisen tai opintojen vuoksi, eikä hoi-
dontarpeen alkamisajankohtaa ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatus-
paikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi sitä tarvitsee.

Lisätietoa varhaiskasvatuksesta, eri vaihtoehdoista ja varhaiskasvatuspai-
kan hakemisesta saa Kempeleen kunnan Internet-sivulta osoitteesta www.
kempele.fi/varhaiskasvatus.

Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä vanhemmat voivat olla yhteydessä 
varhaiskasvatuksen palveluohjaajiin.

Palveluohjaustiimin jäsenet
• Maria Myllymäki, Santamäen päiväkodin johtaja,  

p. 044 4972244 (kunnan länsipuolen päiväkodit, myös yksityiset 
päiväkodit).

• Aini Lukkari, Honkasen päiväkodin ja perhepäivähoidon johtaja, 
 p. 050 4636 340 (kunnan itäpuolen päiväkodit, myös yksityiset 
päiväkodit sekä koko kunnan perhepäivähoito)

Koronarokotukset etenevät
Nyt Kempeleessä rokotetaan tänä vuonna 80 vuotta (vuonna 1941 tai 
aiemmin syntyneet) täyttäviä ja sitä vanhempia henkilöitä. 18-69 vuotiaiden 
riskisairautta sairastavien rokotukset on aloitettu. Tällä hetkellä 18-69 
vuotiaiden riskisairautta sairastavien rokotus aikoja ei ole antaa. Rokotteita 
saadaan toistaiseksi vain pienissä erissä, joten rokotusten toteutus etenee 
rokotteiden saatavuuden mukaan. Rokotusjärjestyksessä noudatetaan 
THL:n rokotussuositusta.

Kuntalaisten laajamittaisen rokottamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa. 
Kuntalaisia pyydetään välttämään soittamista neuvontapuhelimiin 
rokotusaikataulua koskevissa tiedusteluissa puhelimien ruuhkautumisten 
vuoksi. Rokotusaikatauluista tiedotetaan sitä mukaan, kun saadaan 
rokotteita.

70-79 vuotiaiden rokottaminen aloitetaan myöhemmin keväällä, 
rokotteiden saatavuuden mukaan. Muun väestön sekä sote-henkilöstön 
laajamittaisen rokottamisen on arvioitu alkavan loppukeväästä/alkukesästä 
2021. Tilannetta päivitetään kunnan verkkosivuilla sekä kuntatiedotteissa.
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Muotoilu, käden taidot
110433, Nahkakinttaat 
pakkassäälle
• Taitola, ompelutila
• Honkasentie 15 B
• La 9.00–14.00,  

Su 9.00–14.00
• 20.–21.3.2021
• Marika Ilola
• 30,00 €

Tule tekemään aidot, ihanat 
ja hyvin istuvat nahkakinttaat 
itsellesi tai lahjaksi. Kurssilla 
on mahdollista tehdä myös 
lastenkinttaat. Materiaalin 
voit ostaa suoraan opettajal-
ta, tarjolla monenlaisia ja vä-
risiä nahkavaihtoehtoja.
110440, Micromacramee 
korut
• Taitola, ompelutila
• Honkasentie 15 B
• Su 10.00–13.15,  

La 10.00–16.00
• 27.–28.3.2021
• Päivi Kiviniemi-Kaikkonen
• 28,00 €

Macrameesolmeilu onkin 
varmaan tuttu monelle, mut-
ta nyt syvennytään micro-
macrameen syövereihin. Ni-

mensä mukaisesti tehdään 
pieniä solmuja ja käytetään 
hyvin ohuita nyörejä sekä 
pieniä helmiä. Korupohjana 
voi käyttää erikokoisia renkai-
ta 1mm–4mm. Tuskin kahta 
täysin identtistä korua löytyy, 
luovuus on vain rajana. Vaih-
toehtona useita valmiita mal-
leja koruihin. Käytetyt nyörit 
ja langat ovat yleensä 0,6-0,8 
mm:n paksuisia, vahattuja 
polyesteri- tai nylonnyörejä, 
joita on hankala löytää Suo-
men markkinoilta. Se ei ole 
este tulla kursseille, opettajal-
ta voi ostaa nyörejä sekä ko-
rutarvikkeita edullisesti! Esim. 
yhden korvakoruparin hin-
naksi tulisi 3–5 €. Varaathan 
kurssille käteistä mukaan.
110442, Macraweave 
-yhdistellään kudontaa ja 
macrameeta
• Taitola, ompelutila
• Honkasentie 15 B
• Pe 17.00–21.15,  

La 10.00–16.00
• 16.–17.4.2021
• Päivi Kiviniemi-Kaikkonen
• 30,00 €

Kurssilla valmistetaan sei-
nätekstiili macraweave-tek-
niikalla, jossa yhdistetään 
makrameeta ja kudontaa. 
Voit ottaa mukaasi langan-
jämiä, paksuja ja ohuita se-
kä isosilmäisen pitkän neulan 
langan pujottamista varten. 
Muhkean letin saa sormineu-
lontaan tarkoitetulla langalla. 
Ota mukaan myös haluamasi 
pituinen puukeppi tai luonno-
noksa. Tarvikelista lähetetään 
sähköpostiisi ennen kurssin 
alkua. Lisätietoja opettajalta 
paivi.k-k@elisanet.fi.
110448, Hopeakoru C
• Santamäkitalon koulu, 

tekninen luokka
• 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 ho-
peakorusi hopealangasta, 

levystä sekä hopea- tai al-
pakkalusikoista. Opit hopea-
työskentelyn perustyötapoja 
esim. lenkkien tekoa, ketju-
jen punontaa, juottamista, 
pintakuviointia, levyn muotoi-
lua sekä kapussi-muotoisen 
(sileäpohjainen, päältä pyö-
reäksi hiottu) kiven/lasin is-
tuttamista koruusi. Voit ottaa 
mukaasi myös vanhoja korun 
osia liitettäväksi työhösi. Oh-
jaajalla lankoja ja levyä myy-
tävänä kurssilla tehtäviin töi-
hin.
110450, Hopeasavikorut ja 
-ketjut
• Santamäkitalon koulu, 

tekninen luokka
• Peltomiehentie 5
• Ti 17.30–20.45
• 2.3.–27.4.2021
• Leila Ronkainen
• 50,00 €

Kurssilla voit ottaa lähtökoh-
daksi hopealangasta puno-
tun ketjun ja suunnitella sekä 
valmistaa siihen hopeasavirii-
puksen tai toisinpäin. Hope-
asavitilaus tehdään kurssin 
alussa, muu materiaali on os-
tettavissa ohjaajalta. Halutes-
sasi voit keskittyä pelkästään 
hopealankakorujen tekoon.
110466, Kevätkranssi A
• Taitola, keramiikkapaja
• Honkasentie 15 B
• 28.3.2021 klo 10.–13.15
• Minna Ekdahl
• 15,00 €

Valmistetaan keväinen krans-
si ajankohtaisia havu-, kuiva- 
ja lehtimateriaaleja käyttäen. 
Kurssilla käydään läpi krans-
sitekniikoita myös laajem-
min. Ei edellytetä kokemusta 
kranssinsidonnasta. Opettaja 
perii materiaaleista materiaa-
limaksun 20€.
110467, Kevätkranssi B
• Taitola, keramiikkapaja
• Honkasentie 15 B
• 28.3.2021 klo 14.–17.15
• Minna Ekdahl
• 15,00 €

Valmistetaan keväinen krans-
si ajankohtaisia havu-, kuiva- 
ja lehtimateriaaleja käyttäen. 
Kurssilla käydään läpi krans-
sitekniikoita myös laajem-
min. Ei edellytetä kokemusta 
kranssinsidonnasta. Opettaja 
perii materiaaleista materiaa-
limaksun 20€.
110479, Tutustuminen 
Brother-neulekoneeseen 
etäalkeiskurssi D
• Etäopetus
• Ti 18.00–21.15,  

Ma 18.00–21.15,  
Ke 18.00–21.15

• 1.–15.3.2021
• Sirpa Luttinen
• 36,00 €

Kiinnostaako koneneulonta? 
Tämä kurssi antaa perustie-
dot koneneulontaan. Opet-
telemme mm. neuleen ka-
vennukset, levennykset ja 
valmistamme mallitilkun. Opit 
myös laskemaan neuleen 
koon. Kurssilla valmistetaan 
pipo, sukka ja lapanen. 

Jos et omista neulekonet-
ta, opisto vuokraa muutamaa 
konetta kurssin ajaksi hintaan 
10 €/neulekone. Olethan en-
nen kurssille ilmoittautumista 
yhteydessä opistoon varaus-
tilanteen varmistamiseksi.
110490, Tutustuminen 
neulekoneeseen, 
sukkakurssi C, etäkurssi
• Etäopetus
• Ti 18.00–21.15,  

Ma 18.00–21.15,  
Ke 18.00–21.15

• 22.3.–7.4.2021
• Sirpa Luttinen
• 36,00 €

Kiinnostaako koneneulonta? 
Tämä kurssi antaa perustie-
dot sukan neulontaan neule-
koneella. Opettajalle tutuim-
mat koneet Brother/Eva ja 
Toyota. Toyotalla voi osallis-
tua, jos sinulla on oma ohje-
kirja. 
Jos et omista neulekonetta, 
opisto vuokraa muutamaa 
konetta kurssin ajaksi hintaan 

10 €/neulekone. Ole ennen 
kurssille ilmoittautumista yh-
teydessä opistoon varausti-
lanteen varmistamiseksi.

Metsätalous

710201, Metsästäjäkurssi
• Kempeleen lukio, liik. sali
• Koulutie 4 B
• La 9.00–15.00,  

Su 9.00–15.00
• 10.–11.4.2021
• Markku Halonen
• 45,00 €

Sisältö: metsästysoikeus ja 
metsästyslainsäädäntö, riis-
tahallinto ja metsästäjäjärjes-
töt, lajituntemus, riistaekologia 
ja riistanhoito, eri metsästys-
muodot, hyvät metsästäjä-
tavat, haavoittuneen riistan 
etsintä ja saaliin käsittely, am-
puma-aseet ja niiden käyt-
tö metsästyksessä. Tavoite: 
kurssilaiset kykenevät läpäise-
mään metsästäjätutkinnon, jo-
ka järjestetään kurssin jälkeen 
sunnuntaina. Tarkoitettu kai-
kille metsästyksestä kiinnos-
tuneille (ei ala- eikä yläikära-
jaa). Metsästäjätutkinnon voi 
suorittaa kurssin lopuksi. Tut-
kinnon hinta on 20 euroa ja se 
laskutetaan erikseen. Ruokai-
lua varten omat eväät mukaan 
tai on myös mahdollisuus käy-
dä syömässä muualla.

Kotitalous

810202, Kreikkalainen 
pikaruoka - Souvlaki
• Kirkonkylän yhtenäiskou-

lu, D-talo, kotitalous lk.
• Koulutie 4 A 6
• 20.3.2021, klo 10–13.15
• Anthi  Kelempisioti
• 30,00 €

Kurssilla tutustutaan kreikka-
laisten pikaruokaan souvla-
kiin. Kurssilla opitaan valmis-
tamaan kanasta ja porsaasta 
tehty gyros tai souvlaki pita-
leivän ja lisukkeiden kera. 
Lopuksi nautimme yhdessä 
tehdyt ruoat. Raaka-aineet si-
sältyvät kurssimaksuun.

kempele-opisto

Maalis-huhtikuussa 
alkavia kursseja

Kempele-opiston kursseil-
le ilmoittautuminen tapah-
tuu netissä osoitteessa www.
kempele.fi/kempeleopisto tai 
puhelimitse soittamalla nu-
meroon 050 463 6431. 

Pyydämme seuraamaan 
Kempeleen kunnan ja Kem-
pele-opiston koronatiedotusta 
nettisivuillamme. Mikäli kurssi 
joudutaan perumaan tai kurs-
sin ajankohta muuttuu, ilmoi-
tetaan siitä osallistujille teks-
tiviestillä. Kurssimaksun voi 
jättää maksamatta ilmoittau-
tumisen yhteydessä. Lasku-
tamme kurssimaksun, kun 
kurssi on toteutunut. 

Kursseille  
ilmoittautuminen

Lähetä kurssitoiveesi!
Otamme vastaan ideoita ja toiveita opinto-ohjelmaan 
lukuvuodelle 2021–2022. Kurssitoiveita voit antaa joko 
netin kautta tai kurssitoivelomakkeella. Linkki kurssitoi-
veiden jättämistä varten löytyy Kempele-opiston nettisi-
vulta. Kurssitoivelomakkeita on Zeppelinin pääkirjastolla 
ja Kempele-opiston toimistossa (Honkasentie 15 B). Ke-
räämme kurssitoiveita tulevalle lukuvuodelle 21.3. asti. 



2 • 2021

Lisätietoa liikuntapalveluista:  www.kempele.fi/liikuntapalvelut     Kempeleen Liikuntapalvelut       Kempeleenliikuntapalvelut

liikuntapalvelut

Virkistysuimala Zimmari
Virkistysuimala Zimmari on suljettu 28.2.2021 saakka, koronapandemian takia. Il-
moitamme nettisivuillamme ja Kempeleen Liikuntapalveluiden Facebookissa se-
kä Instagramissa uimahallin avaamisesta.   

Ainoastaan koulujen uinnit, alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta (ei vauvauinti) 
ja huippu-urheilijoiden harjoittelu sekä ohjattu lääkinnällinen  yksilökuntoutus voi 
jatkua sovittuna 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 sekä las-
ten liikuntaryhmät jatkuvat. Aikuisten  soveltavan lii-
kunnan ryhmät jatkuvat, kun rajoitukset kevenevät.
Erityislasten liikuntakerho
• Liikuntakerhossa tutustutaan erilaisiin liikuntalajei-

hin ryhmäläisten toiveiden mukaan, harjoitellaan 
sääntöjä ja ryhmässä toimimista.

• Luvassa uusia kokemuksia ja onnistumisia liikun-
nan parissa.

• Liikuntakerhot Santamäkitalolla torstaisin: 
 7–10-vuotiaat klo 17:15–18:00, 
 11–16-vuotiaat klo 18:00–18:45.

Erityislasten uintikerho
• Keskiviikkoisin klo 16:45–17:15 Zimmarissa.
• Tarkoitettu ensisijaisesti kempeleläisille alakou-

luikäisille erityislapsille.
• Uintikerhossa tutustutaan veteen leikkien ja harjoi-

tellaan uinninalkeita. Jokainen uimari huomioidaan 
taitotason mukaan.

• Maksu erityisliikunnan vuosikortilla tai kertamaksu, 
avustaja tarvittaessa maksutta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
• www.kempele.fi/soveltavaliikunta
• Erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti,  

p. 040 570 4711, juha.vuoti@kempele.fi  

Ikäihmisten liikunta
Ulkoliikunta 
Ulkoliikuntaa järjestetään pienryhmissä rajoitusten ai-
kana. Alussa pieni alkulämmittely, jonka jälkeen yhtei-
nen kävelylenkki. Lisätietoja ja Ilmoittautuminen Min-
nalle.
Sisäliikuntaryhmät
Sisäliikuntaryhmät jatkuvat, kun rajoitukset kevenevät. 
Ryhmien jatkumisesta ilmoitetaan ryhmäläisille henki-
lökohtaisesti.
Liikuntaneuovonta

Sinulla on mahdollisuus saada maksutonta liikunta-
neuvontaa. Ota rohkeasti yhteyttä!
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
• www.kempele.fi/senioreidenliikunta
• Ikäihmisten liikunnanohjaaja Minna Lammassaari,  

p. 040 6643872, minna.lammassaari@kempele.fi

Liikuntaneuvonta
Kaipaatko tukea, kannustusta tai ohjausta liikkumi-
seen tai liikunnan kipinän löytämiseen?

Sinulla on mahdollisuus saada maksutonta liikunta-
neuvontaa. Neuvonnan ja ohjauksen sisältö suunni-
tellaan sinun tarpeidesi ja toiveiden mukaan. Ota roh-
keasti yhteyttä! 
• Ikäihmisten liikunta Minna Lammassaari,  

p. 040 6643872
• Työikäisten liikunta Marita Lauttamus,  

p. 040 664 2846
• Nuoret ja erityisliikunta Juha Vuoti,  

p. 040 570 4711

Kesän sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen harjoitusvuorot 
ovat haettavana 24.3.2021 saakka
Kesäajan (7.6.–25.6.2021) liikuntasalien harjoitusvuoroja voi hakea Linnakan-
gassaliin.Kesäajan ulkoliikuntapaikkojen harjoitusvuorot ovat myös haettavissa. 
Aloitus olosuhteiden mukaan. 

Järjestöt ja seurat voivat hakea vuoroja suoraan Tilamisu -ohjelman kautta 
omilla käyttäjätunnuksilla. 

Muiden kuntalaisten tulee tehdä vuorohakemus liikuntasalien osalta Tilaha-
kemus2020, kiinteistön/huonetilan käyttöoikeus hakemuksella. Ulkovuorot ul-
kourheilualueiden vuorohakemuksella. Hakemukset löytyvät kunnan nettisivuilta 
osoitteesta www.kempele.fi/lomakkeet, liikunta-otsikon alta. Täytetty hakemus 
tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen eero.kauppi@kempele.fi. 

Vuorot jaetaan ensin kunnan omaan toimintaan, järjestöille ja seuroille. Tämän 
jälkeen vapaat vuorot annetaan muille hakijoille. 
Lisätietoja: 
Eero Kauppi, eero.kauppi@kempele.fi, p. 040 614 8853
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nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyö 
Etsivä nuorisotyö tukee 
15–28-vuotiaita kempeleläi-
siä nuoria. Etsivän nuoriso-
työn avulla voit löytää polkusi, 
joka voi liittyä esim. työnha-
kuun, opiskeluun tai itsenäis-
tymiseen. 

Meihin voit olla yhteydessä 
puhelimitse tai jättää yhtey-

denottopyynnön osoitteessa 
www.kempele.fi/etsivanuo-
risotyo olevan yhteydenotto-
lomakkeen kautta.

Työpajatoiminta
Kempeleen starttipaja tarjoaa 
tukea 18–28-vuotiaiden työt-
tömien ja ilman opiskelupaik-
kaa olevien nuorten elämän-

hallintaan. Starttivalmennus 
toteutetaan ryhmämuotoise-
na toimintana, mutta sisältää 
myös yksilövalmennusta. 

Starttipajalle hakeudutaan 
kunnan kotisivuilla olevan lo-
makkeen kautta, kaikki ha-
kijat haastatellaan. Voit olla 
myös yhteydessä työvalmen-
tajiin Sanna Härmään ja Pilvi 
Vuomajokeen.

Lasten päiväleirit

Ma 8.3 ja ti 9.3. klo 9.00-15.00 Kempele Akatemialla.
Hinta 10€/hlö sis. ohjatun ohjelman, ruuan, materiaalit ja vakuutuksen.
Päivään mahtuu mukaan 8 lasta. Päivien ohjelma on sama, joten ilmoit-
taudu vain yhteen päivään, jotta mukaan mahtuisi mahdollisimman moni! 
Päiväleirit järjestetään yhteistyössä Kempeleen srk:n kanssa. 
Ilmoittautumiset srk:n ja kunnan nettisivuilla 28.2. mennessä. Leirikirje 
lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä sähköpostitse.
Ohjaajat
• Merja Veikkolainen, Kempeleen seurakunta p. 050 911 3374
• Riikka Kärkkäinen, Kempeleen nuorisopalvelut p. 044 497 2288

Yölanit to-pe 11.-12.3.
(max 8, 7. lk ->) Pelitapahtuma, jossa pelataan koko yö. YöLaneissa on 
paikalla 2–3 ohjaajaa turvallisuuden takaamiseksi. Ilmoittautumiset ja li-
sätietoja netissä.
Lue lisää
Muu lasten- ja nuortentoiminta hiihtolomaviikolla, koronatilanne tiedot 
sekä ilmoittautumiset löytyvät netistä: www.kempele.fi/nuorisopalvelut

Tulossa
Nuorten vaikuttamisen ilta
Pe 26.3 klo 18.30.
Mukaan on kutsuttu paikallisia kunnallisvaaliehdokkaita jokaisesta puo-
lueesta osallistumaan illan jutustelutilaisuuteen. Illan järjestää nuoriso-
palvelut yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa.

Hiihtolomaviikko Kempele Akatemialla  
8.-14.3.2021

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
• Reetta Lahtinen, p. 050 3163 741
• 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

Ohjaamo on paikka, joka tar-
joaa maksutonta neuvontaa 
ja ohjausta alle 30-vuotiaille 
ja kokoaa eri palvelut yhden 
katon alle. Sinun ei tarvitse 
tietää, kuka on oikea taho 
hoitamaan asiaasi - riittää, 
kun astut ovesta sisään. 

Ohjaamosta saat tukea 
mm. koulutusvalintoihin, 
asumisneuvontaa, apua työl-
listymiseen, ohjausta mielen-
terveyteen liittyvissä asiois-
sa ja opastusta esim. Kelan 
tukien hakemiseen, työha-
kemuksen tekemiseen tai 
mielekkään harrastuksen 
löytämiseen. Voit tulla myös 
ilman erityistä asiaa; piipah-
da kahville tai muuten vain 
moikkaamaan! Aukioloaiko-
jen puitteissa voit saapua il-
man ajanvarausta. 

Ohjaamosta on saatavilla 
tiettyinä päivinä Kelan, opin-
to-ohjaajan, psykiatrisen sai-
raanhoitajan, liikuntaneu-
vonnan, TE-asiantuntijan, 
etsivien nuorisotyöntekijöi-
den sekä sosiaaliohjaajan 
palveluja. Tarkista someka-
navistamme tai nuorisopal-
velujen nettisivuilta, milloin 
eri asiantuntijat ovat paikalla 
Ohjaamossa! 

Ota yhteyttä
Palvelemme avoimin ovin 
Kauppakeskus Zeppelinissä, 
2. krs (Subwayn päädyssä)
• Ma-ke 12–16
• To 12–18
• Muulloin ajanvarauksella.

Tukea ja neuvontaa saa 
myös etänä, soita tai laita 
viestiä (myös WhatsApp)!

Voit jättää meille yhteyden-
ottopyynnön myös nuoriso-
palvelujen nettisivuilla ole-
van yhteydenottolomakkeen 
kautta.  

Lisätietoa
• www.ohjaamot.fi
• www.kempele.fi/ohjaamo

Palveluja nuorille yhden oven taktiikalla! 
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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, 90450 Kempele 

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.

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

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

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

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

Kirjasto somessa
       Kempeleen kirjasto  Kempeleenkirjasto

Rajoitustoimenpiteet kirjastoissa 
28.2.2021 saakka
Tarkistathan ajankohtaiset tiedot kotisivuilta.
Kirjastot ovat avoinna normaalien aukioloaikojen mu-
kaan. Palvelut ovat rajoitettuja. Kirjastossa on käytössä 
pika-asiointi (max. 15min.): lainaus, varausten nouto se-
kä palautus. Pääkirjaston palautusluukku on avoinna ko-
ko ajan. 

Kirjastoon ei voi jäädä työskentelemään tai oleskele-
maan. Lehtisali on poissa käytöstä.

Asiakaskoneella on käytössä pika-asiointi (max. 
15min.): tulostus, kopiointi ja skannaus. 

Aineistoa voi varata noudettavaksi OUTI-verkkokirjas-
tosta sekä kirjaston asiakaspalvelusta p. 050 316 9409 ja 
sähköpostitse kirjasto@kempele.fi.

Kirjastoissa otetaan vastaan vain korttimaksuja. Kirjas-
tomaksut tulee ensisijaisesti maksaa OUTI-verkkokirjas-
tossa verkkomaksuina. Kirjastoasiointi estyy, kun maksu-
ja on kertynyt 12 euroa tai enemmän.

Muista kirjastossa asioidessasi hygieniaohjeet, tur-
vavälit ja maskisuositus. Kirjaston henkilökunta käyttää 
maskeja ja visiirejä turvallisuusohjeita noudattaen. Ota 
huomioon niin muut asiakkaat kuin henkilökunta. Kontak-
tit kirjaston henkilökunnan ja asiakkaiden välillä pyritään 
pitämään lyhyinä. 

Lukupaketit
Voit tilata lukupaketin itsellesi tai vaikka koko perheelle! 
Kerro ja kuvaile mitä haluaisit lukupakettiisi: mistä tyk-
käät, 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 ko-
koaa paketin sinulle valmiiksi. Saat ilmoituksen, kun lu-
kupaketti on noudettavissa Kempeleen kirjastosta. Luku-
paketin noutoaika on 3vrk.

Tulethan kirjastoon

vain terveenä!
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