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Kempele Akatemia - 
hyvinvoinnin asialla
Kuntalain ensimmäisessä luvussa 
todetaan kunnan olemassaolon 
yhdeksi tarkoitukseksi asukkai-
densa hyvinvoinnin edistämisen. 
Suuri hallintomuutos on tuomassa 
maahamme hyvinvointialueet en-
si vuoden alusta. Tulevaisuuden 
kunnissa ennaltaehkäisevän hy-
vinvointi- ja terveystyön suhteel-
linen merkitys kasvaa, kun varsi-
naiset sosiaali- ja terveyspalvelut 
siirtyvät perustettavien hyvinvoin-
tialueiden hoidettavaksi.

Parhaillaan Kempeleen kunnas-
sa ollaan laatimassa paitsi kun-
tastrategiaa, myös niin sanottua 
laajaa hyvinvointikertomusta. Hy-
vinvointikertomus on valtuusto-
kausittain laadittava ja lakisää-
teinen raportti, jossa kuvataan 
kuntalaisten hyvinvointia, terveyt-
tä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Työ 
on vaiheessa, ja valtuuston käsit-
telyn on määrä olla touko-kesä-
kuussa. Hyvinvointikertomuksen 
oheen on soteuudistuksen myötä 
tulossa uusi maanlaajuinen kan-
nustin: HYTE-kerroin, eli hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen 
valtionosuuden lisäosa. Kuntien 
kannattaa kuntiin jäävissä palve-
luissa panostaa hyvinvoinnin edis-
tämiseen, siitä palkitaan.

Vapaa-ajalla ja vapaa-ajan pal-
veluilla onkin keskeinen rooli hy-
vinvoinnin ja terveyden edistä-
misessä. Hyvinvointia ja niihin 
liittyviä palveluja tulee toteuttaa 
kuntalaisten arkiympäristössä. 
Hyvinvoinnin edistämisessä va-
paa-ajan palveluilla ei tarkoiteta 
joitain yksittäistä palvelua vaan 
kaikkia vapaa-ajan palveluja, joi-
den läpileikkaavana tavoitteena 
on lisätä kuntalaisten hyvinvointia. 
Vapaa-ajan palvelut ovat palvelu-

ja, jotka edistävät terveyttä ja hy-
vinvointia ja ovat myös ennaltaeh-
käiseviä palveluja.

Oppia ja elämyksiä
Kempeleessä vapaa-ajan palve-
lut on keskitetty Kempele Akate-
mian palvelurakenteeseen. Kem-
pele Akatemia täytti viime syksynä 
viisi vuotta. Kuntalaisilta kuulema-
ni perusteella moni kempeleläinen 
ei vielä oikein tiedä, mistä Kempe-
le Akatemiassa on kyse. Kempele 
Akatemia on joillekin tarkoittanut 
jotakin opiskeluun liittyvää. Osa 
on taas käsittänyt Kempele Aka-
temian olevan nuorisotila Honka-
sessa. Onpa minuun myös otettu 
yhteyttä ja kysytty: ”Miten kilpaur-
heilijat pääsee mukaan sinne 
Kempeleen urheiluakatemiaan?”

Kerronpa alla tiiviisti, mistä 
Kempeleen vapaa-ajan palvelut, 
eli Kempele Akatemia koostuu. 
Toivottavasti tarjonnassamme on 
jotain sinua kiinnostavaa – olet 
erittäin tervetullut. Jos kiinnos-
tuit, katso lisää verkko-osoitteesta 
kempele.fi/vapaa-aika.

Akatemia Action
Akatemia Action on osa valtion tu-
kemaa Harrastamisen Suomen 
malli -hanketta, jonka myötä Kem-
peleen kaikilla peruskouluilla tarjo-
taan maksuttomia ja monipuolisia 
harrastusryhmiä eri ikäisille koulu-
laisille. Tällä hetkellä toiminnassa 
on mukana lähes tuhat koululaista 
noin sadassa harrastusryhmässä.

Kempele-opisto
Kempele-opisto on kaikille avoin 
oppilaitos, jossa voit oppia uusia 
tietoja ja taitoja. Kempele-opisto 
on perinteisesti ollut vahva musii-

kin saralla. Musiikissa tarjoamme 
musiikin yksilö- ja ryhmäopintojen 
lisäksi taiteen perusopetusta, joka 
on ensisijaisesti lapsille ja nuorille 
suunnattua tavoitteellista musiikin 
opetusta. Muusta kurssitarjonnas-
tamme löydät mm. liikuntaa, kä-
dentaitoja ja kieliopintoja.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Kirjastopalveluiden tukikohtana 
toimii pääkirjasto Zeppelinissä. 
Pääkirjaston ohella ylläpidämme 
lainauspisteitä Kirkonkylän kou-
lulla sekä Linnakankaan koululla. 
Kulttuuripalvelut järjestää vuoden 
mittaan useita kulttuuritapahtumia 
eri puolella kuntaa. Kulttuuripalve-
luihin kuuluu myös kunnan koti-
seutuarkiston ja kotiseutumuseon 
toiminta.

Liikuntapalvelut
Liikuntapalvelut vastaa liikunta-
palveluiden ja -olosuhteiden ke-
hittämisestä Kempeleen kunnas-
sa. Kempele on tunnettu hyvistä 
ja monipuolisista liikuntamahdol-
lisuuksista. Ehkä näkyvin yk-
sittäinen toimintomme on Vir-
kistysuimala Zimmari. Uutena 
palveluna Kempele Akatemiassa 
ollaan avaamassa liikuntalainaa-

moa. Liikuntalainaamosta kaiken 
ikäiset kuntalaiset voivat lainata 
liikuntavälineitä, saada harjoitus-
ohjelmia, liikuntaneuvontaa, tai 
vaikkapa treenikavereita.

Nuorisopalvelut
Nuorisopalvelujen nuorisotyöhön 
kuuluu lasten- ja nuortentilojen 
toiminta Kempele Akatemian nuo-
risotilassa, Tietotorilla sekä Lin-
nakankaalla. Nuoriso-ohjaajamme 
tukevat koulujen toimintaa koulu-
nuorisotyön muodossa. Nuoriso-
ohjaajamme tekevät hyvää yhteis-
työtä seurakunnan nuorisotyön 
kanssa. Nuorisopalveluihin kuu-
luvat lisäksi etsivät nuorisotyönte-
kijät, Kempeleen starttipaja sekä 
Ohjaamo Kempele kauppakeskus 
Zeppelinissä.

Edellisten lisäksi Akatemian pal-
velut järjestävät yhteistyössä se-
kä seuroja ja järjestöjä osallistaen 
erilaisia tapahtumia kuntalaisille. 
Seuraavana ohjelmassa Snowz-
torm – koko perheen talvirieha 
Köykkyrissä lauantaina 19.3. klo 
10–14. Tervetuloa!

Eero Kauppi,  
Kempele Akatemian johtaja, Kem-
peleen hyvinvointikoordinaattori

Tilaa yrittäjän uutiskirje! 

Haluatko pysyä kärryillä ajankohtaisista 
asioista? Tilaa Kempeleen kunnan yrittäjien 
uutiskirje!  
www.kempele.fi/yrittajienuutiskirje

Harkitsetko yrityksen perustamista? 
Kempeleen kunnan uusyritysneuvonta on käytettävissäsi  
maksutta muun muassa seuraavissa asioissa: 
• Liiketoimintasuunnitelman laatiminen  
• Taloussuunnitelmien laatiminen 
• Starttirahan tai perustamistuen hakeminen  

Varaa aika kalenterista www.kempele.fi/yritysneuvonta 
tai ota yhteyttä soile.pitkanen@kempele.fi p. 040 6267271

Snowztorm – koko perheen talvirieha Köykkyrissä lauantaina 19.3. klo
10–14. Tervetuloa!
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Kuntien roolia työllisyyspalvelujen 
järjestäjänä vahvistetaan. TE-pal-
velut siirretään kuntien vastuulle 
vuoden 2024 aikana. Muutoksel-
la tavoitellaan nopeampaa työttö-
mien työllistymistä, kun työllisyys-
palvelut, kunnan koulutuspalvelut 
sekä elinkeinopalvelut ovat sa-
man järjestäjän vastuulla. Kunnil-
le tarjoutuu mahdollisuus kehittää 
palveluja omien kuntalaistensa ja 
alueella toimivien työnantajien tar-
peista käsin. Keskeistä ovat asia-
kaslähtöisyys ja lähipalvelut.

TE-palvelut 2024 -uudistuk-
sen ensimmäisenä toimenpi-
teenä käynnistettiin työllisyyden 
kuntakokeilut 1.3.2021. Iso osa 
TE-palveluista siirtyi kuntien jär-
jestettäväksi kuntakokeilun myötä. 
Kuntakokeiluun osallistuvat kun-
nat vastaavat alueellaan julkisista 
työvoima- ja yrityspalveluista, ko-
toutumispalveluista ja työttömyys-
turvatehtävistä.

Valtakunnallisesti työllisyyden 
kuntakokeiluihin osallistuu 25 ko-
keilualuetta, mukana on yhteen-
sä 118 kuntaa. Oulun seudun kun-
takokeilussa ovat mukana Oulu, 
Kempele, Liminka, Tyrnävä, Mu-
hos, Hailuoto, Lumijoki ja Ii. Ou-
lun seudun kuntakokeilussa työn-
hakija-asiakkaita on noin 15 000. 
Kuntien tarkoituksena on parantaa 
erityisesti pidempään työttömänä 
olleiden, heikossa työmarkkina-
asemassa olevien sekä nuorten 
ja maahanmuuttajien pääsyä työ-

markkinoille. Oulun seudun kunta-
kokeilussa osa palveluista on kes-
kitetty Ouluun, kuten esimerkiksi 
kotoutumispalvelut, omaehtoisten 
opintojen seuranta, kuntien ja yri-
tysten palkkatukihakemusten se-
kä starttirahahakemusten käsitte-
ly. Tiiviillä alueellisella yhteistyöllä 
varmistamme kuntakokeilulle ase-
tettujen tavoitteiden saavuttami-
sen.

Kuntakokeilun tavoitteena on 
nykyistä tehokkaammin edistää 
työttömien työnhakijoiden työllis-
tymistä ja koulutukseen ohjautu-
mista sekä tuoda uusia ratkaisuja 
osaavan työvoiman saatavuuteen. 
Keskeisiä syitä kohtaantoon liitty-
vissä ongelmissa ovat puutteet 
koulutuksessa ja työkokemukses-
sa. Kohtaantoon liittyviin haas-
teisiin on lähdetty vastaamaan 
entistä tiiviimmällä yhteistyöllä 
työnantajien ja koulutuksen järjes-
täjien kanssa.

TE-palvelujen siirron rinnalla hal-
litus valmistelee useita muita työn-
hakijoiden tilannetta parantavia ja 
työllisyyttä edistäviä uudistuksia. 
Uusi asiakaspalvelumalli on tulos-
sa voimaan toukokuussa, jonka 
mukaisesti työnhakija hakee työtä 
omatoimisesti ja saa työnhakuun-
sa yksilöllistä tukea entistä aikai-
semmassa vaiheessa ja tiiviimmin. 
Jokaisen työnhakijan palveluntar-
ve ja mahdollisuudet hakea työtä 
arvioidaan yksilöllisesti. Työnha-
kijan on lähtökohtaisesti haettava 

tietty määrä työmahdollisuuksia 
kuukaudessa. Uudella mallilla ta-
voitellaan nopeaa työhön pääsyä 
ja uudelleentyöllistymistä.

Uusissa työllistymistä tukevissa 
palvelumalleissa avainasemassa 
on asiakaslähtöisyys. Se paranee, 
kun yhdistetään työllisyys-, kou-
lutus-, elinkeino- sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelut entistä tiiviimmin. 
Hyvinvointialueella on vastuu työt-
tömien sosiaali- ja terveyspalve-
luista ja palveluiden yhteensovit-
tamisesta kokonaisuuksiksi. Osa 
asiakkaista hyötyy erityisesti mo-
nialaisista, tehokkaasti yhteenso-
vitetuista palveluista. Yhteistyön 
rakentaminen ja toimintamalli-
en kehittäminen kuntien ja hyvin-
vointialueen välillä tulee olemaan 
erittäin merkityksellistä. Osa työn-
hakijoista tarvitsee työ- ja toimin-
takykyasioihin liittyen monialaisia 
palveluita. Kun nämä palvelut ovat 
tarjolla oikea-aikaisesti, työnhaki-
joilla on mahdollisuus edetä omal-
la työllistymisen polullaan. Yhteis-
työn onnistumisen mahdollistavat 
yhteinen tahtotila ja tavoitteet, yh-
teisesti sovitut toimintamallit sekä 
toimiva tiedonkulku.

Yhteinen tavoitteemme on pal-
vella työnhakija- sekä työnanta-
ja- ja yritysasiakkaita parhaalla 
mahdollisella tavalla sekä vahvis-
taa alueen elinvoimaa ja kilpailu-
kykyä.

Kuntien rooli työllisyyspalveluiden 
järjestäjänä vahvistuu

Yrittäjä
Etsitkö työllesi tekijää? 
Kaipaatko apua 
työllistämiseen liittyvissä 
asioissa?
Kempeleen kunnan 
työllisyyspalveluissa 
avustamme rekrytoinnissa 
ja sopivan työvoiman 
etsimisessä sekä  
neuvomme muun muassa 
palkkatukeen liittyvissä 
asioissa.

Työnhakija
Kaipaatko apua 
työllistymiseen liittyvissä 
asioissa?
Kempeleen kunnan 
työllisyyspalveluissa 
autamme työpaikan 
etsimisessä, annamme 
vinkkejä työnhakuun ja 
suunnittelemme kanssasi 
uusia opinto- ja urapolkuja.

Ota yhteyttä, 
autamme 
mielellämme
kuntakokeilu@kempele.fi

Yrittäjät
p. 0295 056 543
p. 0295 056 756 

Työnhakijat
p. 040 6126 052
p. 0295 056 756

Työllisyys-
palvelut  
tukenasi 
työnhaussa

Kirjoittaja Jenni Kiiskilä, työllisyyden kuntakokeilun koordinaattori
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KAJAAN IN  KAUPUNGINTEATTER I  ES I TTÄÄ:

KE  6 . 4 . 2 02 2  

KL O 1 8 . 00

 

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  n . 1  t  3 0  m i n ,  e i  v ä l i a i k a a .  

S u o s i t t e l e m m e  y l i  1 3 - v u o t i a i l l e .

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

 Ke 23.3.2022 klo 18.00

Pirilä-sali,

Piriläntie 145, 90440 Kempele

Maustetytöt

Liput 20/25€

Liput ennakkoon: Kempeleen kirjasto ja

 

(Tiketistä ostettuihin lippuihin lisätään 2.50€ palvelumaksu)

www.kempele.fi/kulttuuri

Kuva: Aki Roukala
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Valtuuston 
kokous
pidetään maanantaina 
28.2.2022 klo 17.00 
alkaen lukion liikunta-
salissa osoitteessa 
Koulutie 4B, Kempele.

Tarkastettu pöytäkirja  
siirretään nähtäville  
yleiseen tietoverkkoon 
tiistaina 8.3.2022.

Kempeleessä 23.2.2022 
Pia Hanski
valtuuston puheenjohtaja

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

Hyppää  
Kempeleestä  
Junaan! 

Tiestikö, että matka 
Kempeleestä Ouluun hoituu 
mukavasti myös VR:n 
kyydissä?
Esimerkiksi Oulu-Kempele 
välillä liikennöi 5–6 vuoroa 
päivittäin. Matka-aika on 10 
min. ja hinta 3 €.
Kempeleen asemalla on lisäksi 
aikarajaton, veloitukseton 
pysäköintialue autoille.
Katso aikataulut: vr.fi/aikataulut

Kuva: VR Group

Tällä hetkellä 1. ja 2. koronaro-
koteannosta annetaan ilman ko-
ronaryhmärajoituksia. Toinen ko-
ronarokotus voidaan antaa, kun 
ensimmäisestä on kulunut vähin-
tään 6 viikkoa.

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 keskiviikkoisin
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. Kolmannen rokotteen 
Zeppelinistä voivat hakea 18-vuo-
tiaat ja sitä vanhemmat ja voimak-
kaasti immuunipuutteiset.

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.
terveytesi.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. 

12-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
voidaan rokottaa tavanomaisesti 
kaikilla koronarokotuspisteillä.

Arki solmussa?
Apu löytyy 

perhekeskuksesta!
Kaipaatko neuvoa, mutta et tiedä keneltä voisit kysyä? 
Soita perhekeskuksen palveluohjaajalle ma-to klo 9-15. 
Muuna aikana voit jättää yhteydenottopyynnön Älä 
jää yksin -napin kautta, jonka löydät perhekeskuksen 
sähköisiltä sivuilta.

Koronarokotukset Kempeleessä

Frühling 
konsertti
25.2 2022 klo 18.00 

Oulun 
ammattikorkeakoulun 

Poiju-salissa 
Linnanmaalla

Klassista 
klarinettimusiikkia 
pianon säestyksellä

Esiintyjinä: Anssi 
Hannula, Anna Heikkilä 

ja Leila Jyväsjärvi
Vapaa pääsy, 
tervetuloa! 

Konsertti on Kempele-opistosn Taiteen perusopetuksen klarinettioppilas Anssi Hannulan 
päättötutkintokonsertti.

PERHEKESKUKSEN PALVELUOHJAUS  
p. 040 662 0443
www.kempele.fi/perhekeskus

Hätätilanteissa ota yhteys sosiaali- tai 
terveydenhuollon päivystykseen tai soita 112. PERHEKESKUS

Oletko kiinnostunut kulttuurista ja haluaisit ehkä päästä
ideoimaan ja kehittämään Kempeleen kulttuuria?

Olemme aloittamassa Kempeleessä
kulttuurifoorumitoimintaa, jossa ideoimme
kulttuuritapahtumia yhteistyössä kunnan työntekijöiden,
seurojen ja järjestöjen kanssa. Myös innostuneita ja
aktiivisia kuntalaisia halutaan mukaan!

Ensimmäinen kulttuurifoorumi ti 1.3.2022 klo 17.00 
Kempele Akatemialla
(os. Honkasentie 15, 90450 Kempele). 

Tule rohkeasti kuuntelemaan ja ideoimaan kanssamme
tulevaa kulttuuria! Tervetuloa!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen mukaan:
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja 
Anne Toppari
anne.toppari@kempele.fi
p. 050 463 6457

KEMPELEEN
KULTTUURIFOORUMI
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KEMPELEEN LUKIO 
- Osallistaa, luo, sivistää 
 

Yhdessä tekemisen meininki 

• aktiivinen opiskelijakunta 
• iso ja loistava Kempeleen 

lukion kuoro 
• urheilijapolku 
• teemapäiviä 
• erätaitokurssi 
• paljon yo-kirjoituksiin 

valmentavia kertauskursseja 
• UNESCO-koulu 

 

Opiskelijasta huolehditaan ja 
häntä arvostetaan yksilönä 

• pätevä henkilökunta 
• uusien opiskelijoiden  

ryhmäytymispäivät 
• henkilökohtainen opinto- 

ohjaus (koulussa 2 opoa) 
• erityisopettaja 
• kuraattori ja psykologi 

Sinun lähelläsi 
Kempeleen lukio 

Koulutie 4B 
90440 Kempele 

 

Koulusihteeri 0503169593 
Rehtori 0505681915 

Opinto-ohjaajat 
0504636610, 0401598957 

www.kempele.fi/lukio 

liikuntapalvelut

Senioreiden liikunta
Viikolla 10 ei ole ohjattuja ryhmiä.
Virtaa Vedestä vesiliikuntakurssi 
Huhtikuussa alkaa vielä yksi Virtaa vedestä -vesiliikuntakurssi 
pienryhmässä. Kempeleläisille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta 
vesiliikunnasta tai edellisestä uimahallikäynnistä on kulunut aikaa. 
Kurssi sisältää vesijumppaa kevennetyin liikkein, tutustutaan erilaisiin 
jumppavälineisiin sekä harjoittelemme vesikävelyä ja –juoksua. 
Mukaan pääsee seniorikortilla, liikuntapassilla tai 3€ kertamaksu.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Minna Lammassaari p.040-6643872.
Keskiviikkoisin 6.4.–18.5. klo 14–14.30 Zimmarin monitoimialtaalla.

Asukastuvan tuolijumpat
Tuolijumppa sisältää musiikin mukaan tehtäviä helppoja liikkeitä, 
joita kukin tekee 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. Tulethan jumpalle vain terveenä. Ei 
ennakkoilmoittautumista. 
HUOM! Muuttuneet ajat: maanantaisin klo 10.00-10.45 (kevyt), 
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. Pääset mukaan 
seniorikortilla tai liikuntapassilla. Lisäksi kuntosalille tulee ostaa 8 
euron hintainen magneettikortti, jolla sisäänpääsy salille mahdollistuu. 
Ennakkoilmoittautuminen.
Lisätiedot ja ryhmiin ilmoittautuminen:
Liikunnanohjaaja Minna Lammassaari p. 040-664 3872.

Osallistu Kotipesän 
leikkipuiston 
kehittämiseen! 

Keskustan alueella olevan Ko-
tipesän leikkipuiston uudistetaan 
syksyllä 2022.

Kartoittaa kyselyllä ideoita ja toi-
veita alueen asukkailta leikkipuis-
ton toteutukseen. Kyselylinkkiin 
voi vastata kaikista talouksista, 
mutta erityisesti toivomme vasta-
uksia asukkailta, jotka käyttävät 
leikkipuistoa omien tai esim. las-
tenlapsien kanssa.

Kyselyn täyttämiseen menee 
noin 5 minuuttia. Vastauksia toivo-
taan yksi / talous. Kysely on avoin-
na 28.2.2022 asti. Löydät kyselyn 
ja lisätietoa osoitteesta www.kem-
pele.fi/viheralueet.

Elokuun 2022  
varhaiskasvatus- 
paikkojen haku 
Syksyllä alkavalle toimikaudel-
le tulee varhaiskasvatushakemus 
tehdä 31.3. mennessä. Varhais-
kasvatuslain mukaan hakemus tu-
lee jättää neljä kuukautta ennen 
hoidon alkamista. 

Varhaiskasvatuspaikkaa (kun-
nallista ja yksityistä) haetaan säh-
köisesti Kempeleen kunnan var-
haiskasvatuksen internet-sivun 
kautta. Lisätietoja löydät kunnan 
verkkosivulta osoitteesta www.
kempele.fi/varhaiskasvatus.

Hakemiseen liittyvissä kysymyk-
sissä voitte olla yhteydessä var-
haiskasvatuksen palveluohjaajiin. 

Palveluohjaajat: 
• Maria Myllymäki,  

Santamäen päiväkodinjohtaja, 
p.044 4972 244 
(kunnan länsipuolen 
päiväkodit, myös yksityiset 
päiväkodit).

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

Zimmarin 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.

Poikkeavat aukioloajat
• POOLparty Ma 7.3 klo. 17.30-20.30 (halli on suljettu muilta 

asiakkailta 17.00-21.00)

Zimmaria koskevat  
koronarajoitukset 1.2.–28.2.
Monitoimialtaalla vesivoimisteluiden ryhmäkoot on rajoitettu 
20 henkilöön/ryhmä. Monitoimialtaan vesivoimisteluissa on 
käytössä ranneke, jonka saat kassalta. Käytössäsi on myös 
virtuaalivesivoimistelu laite monitoimialtaalla. 
Rajoitamme kävijämäärän 170 henkilöön kerralla ja kello 16.00 
jälkeen avaimen saat kassalta.
Zimmarissa ei ole käytössä koronapassia.
Jotta uimahetkestäsi saataisiin mahdollisimman turvallinen, 
huomioithan alla olevat ohjeistukset. Muistathan, että nykyinen 
uintiaika on 2 tuntia.
• Kun tulet uimahalliin muistathan, että tulet vain terveenä ui-

maan. Huomioi jatkossa turvavälit koko uimahallikäynnin ajan, 
myös jonottaessa. 

• Suosittelemme kortti- ja lähimaksua käteisen sijasta. Huomioi-
than myös yleiset tartuntojen ehkäisemiseksi laaditut ohjeet. 

• Uimahalli on julkinen tila ja jokainen on vastuussa omasta käyt-
täytymisestään tartuntojen ehkäisemiseksi.

• Suosittelemme maskien ja käsidesinkäyttöä hallissamme. 
• Joulun ajan koronasulusta ei korvata uimakortteihin lisäaikaa. 

Sulun pituus oli yhteensä kaksi viikkoa ja tälle aikavälille ajoittui 
myös normaali joulupyhien sulkuaika.

Yleisten vesivoimisteluiden viikko-ohjelma 
Vesijumppiin saavat osallistua kaikenikäiset vesiliikkujat. 
Muutokset mahdollisia. 
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. 

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.

Uudet zimmarikortit
Zimmarissa käytössä olevat 
itsetehdyt ja laminoidut 
paperikortit vaihdetaan uusiin 
muovikortteihin viimeistään 
kesäkuuhun 2022 mennessä.
Vaihtaessasi tai ostaessasi 
uuden kortin, peritään 3€ 
rekisteröintimaksu.
Laminoidut kortit käyvät 
kesäkuuuhun 2022 asti ja sen 
jälkeen vanhoja kortteja ei voi 
enää käyttää.

Kempeleen soveltavan liikunnan 
palvelut neuvovat sinua liikunta-
asioissa, jos osallistuminen ylei-
sesti tarjolla oleviin ryhmiin ei 
syystä tai toisesta onnistu tai tar-
vitset tietoa soveltavan liikunnan 
välineistä.
Teemme yhteistyötä kunnan sisäl-
lä muun muassa varhaiskasvatuk-
sen, perusopetuksen, vammais-
palveluiden ja fysioterapeuttien 
kanssa. Teemme esimerkiksi vie-
railuja ja liikuntatuokioiden oh-
jausryhmissä, joissa erityisen tu-
en lapsia.
Kehitämme soveltavan liikunnan 
olosuhteita ja tarjontaa.

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

Seuraavissa soveltavan 
liikunnan ryhmissä on vielä 
tilaa:

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

Kempeleen soveltavan liikunnan  
palvelut ja tarjonta
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kempele-opisto

Vielä ehdit mukaan

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

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

Esittävä tanssi
110516 Brasilialaiset tanssit, 
kevät 
• AKATEMIAN TILA,  

Honkasentie 15 A 
• Ti 18.00–19.00 
• 10.5.–14.6.2022 
• Heidi Kilkki 
• 24,00 € 
Pyörähdämme brasilialaisiin tans-
silajeihin ja nautimme tanssin ilosta 
ja energiasta. Kaikille sopivalla tun-
nilla kohotamme kuntoa ja lisääm-
me vartalon liikkuvuutta ihanilla 
brasilialaisilla rytmeillä. Pehmeät 
afro/reggaen liikkeet poistavat se-
län, hartiaseudun ja rintarangan 
jäykkyyttä ja samba pistää puo-
lestaan lantion liikkeelle. Ryhti ja 
lihaskunto paranee. Tunnilla on 
rentoa, hauskaa ja hikistä menoa 
aidosti brassifiilistä. Varaa mukaasi 
rennot vaatteet, juomapullo ja sisä- 
tai tanssitossut. 

Muotoilu, käden taidot
110418 Ompelumaraton 
• TAITOLA, OMPELUTILA, 

Honkasentie 15 B 
• La 9.00–19.15 
• 14.5.2022 
• Henna Luokkanen 
• 32,00 € 
Jäikö kurssityösi kesken? Onko 
kaapeissa kenties keskeneräisiä 
ompeluksia? Vai etkö ole ehtinyt 
kursseille? Varaa nyt aikaa yhteen 
urakkalauantaihin ja tule ompele-
maan kokonaiseksi päiväksi. Ha-
lutessasi voit ottaa mukaan oman 
saumurin. 

110427 Kesäkudonta 
• HONKASEN KUDONTATILA, 

Honkasentie 11 
• Ti 16.30–19.45,  

to 16.30–19.45 
• 3.5.–14.6.2022 
• Kati Pistemaa 
• 61,00 € 
Tule kutomaan kangaspuissa pie-
ni kudontatyö. Pääset suunnit-

telemaan ja rakentamaan oman 
loimen. Ensimmäisellä kerral-
la teemme materiaalitilaukset ja 
suunnittelemme kudottavat työt. 
Kurssi sopii ensikertalaisille tai pi-
dempään harrastaneille. 

110468 Keramiikkaa 
puutarhaan päiväryhmä 
• TAITOLA, KERAMIIKKAPAJA, 

Honkasentie 15 B 
• Ke 14.00–17.15 
• 4.–18.5.2022 
• Anna Matinlauri 
• 52,00 € 
Kurssilla valmistetaan puutarhaan 
sopivia keraamisia esineitä, koris-
teita, eläinhahmoja, ruukkuja yms. 
Et tarvitse aiempaa kokemusta 
keramiikan tekemisestä. Savi ja 
lasitteet kuuluvat kurssin hintaan. 

110485 Kesän perhejuhlien 
kukitus 
• TAITOLA, KERAMIIKKAPAJA, 

Honkasentie 15 B 
• Su 12.00–15.15 
• 15.5.2022 
• Minna Ekdahl 
• 15,00 € 
Suunnitellaan ja toteutetaan ko-
din perhejuhliin sopiva sidontatyö. 
Materiaaleina käytetään kevään 
heleitä kukkia ja runsaita vihrei-
tä. Suunnitellaan koristelun koko-
naisuutta. Tekniikoina käytetään 
sieni- ja verkkotyöt. Kurssille ei 
vaadita aiempaa kokemusta kuk-
kasidonnasta. Kurssilla peritään 
30€ materiaalimaksu. 

Liikunta
830103 Aamujumppa, kevät
• NUORISOSEURANTALO, 

Kirkkotie 19 
• Ke 9.00–10.00 
• 11.5.–15.6.2022 
• Heidi Kilkki 
• 25,00 € 
Naisille ja miehille tarkoitettu pe-
rusjumppatunti. Alkuverryttelyn 
jälkeen tehdään lihaskunto-, liik-
kuvuus- ja tasapainoharjoitteita, 

tunnin lopuksi venyttelyt. Jumpas-
sa kaikki liikkuvat oman kunnon 
mukaan. Tunti sopii senioreiden 
lisäksi myös muille rauhallisesta 
ja monipuolisesta liikunnasta kiin-
nostuneille. Jumppa-alusta mu-
kaan ja rennot sisäliikuntavaatteet 
sekä juomapullo. 

830112 Syvävenyttely ja 
rentoutus, kevät 
• NUORISOSEURANTALO, 

Kirkkotie 19 
• Ke 10.00–11.00 
• 11.5.–15.6.2022 
• Heidi Kilkki 
• 25,00 € 
Syvävenyttely tunnilla avataan 
lempeästi kehon liikeratoja hel-
poilla dynaamisilla liikkeillä. Liik-
kuvuutta edistetään myös erilaisin 
staattisin venyttelyin. Tunti lope-
tetaan rentoutuksella. Tunti sopii 
kaikille ja liikkeitä voidaan sovel-
taa juuri sinulle sopivaksi. Tunti 
palauttaa lihasten lepopituuden, 
parantaa verenkiertoa, edistää ai-
neenvaihduntaa, rentouttaa ja li-
sää nivelten liikkuvuutta. Tunnille 
tarvitset mukaan mukavat, rennot 
sisäliikuntavaatteet, jumppa-alus-
tan ja juomapullon. 

830114 FasciaMethod, kevät 
• AKATEMIAN TILA,  

Honkasentie 15 A 
• Ti 19.00–20.00 
• 10.5.–14.6.2022 
• Heidi Kilkki 
• 25,00 € 
Kurssin pääpaino on myofaskiaa-
lisessa liikkuvuusharjoittelussa. Li-
säksi teemme täsmävenytykset ke-
hon yleisimmin kiristäviin lihaksiin. 
Harjoittelu on lihastoimintaketju-
jen mukaista ja dynaamista. Myo-
faskiaalinen liikkuvuusharjoittelu, 
jonka ideana on mahdollisimman 
laajat liikeradat ja pitkien lihastoi-
mintaketjujen läpikäyminen, vaa-
tii liikehallintaa, joka myös kehittyy 
harjoitteissa. Vahva syvä tuki on ni-
velten, erityisesti selkärangan vä-
lilevyjen kuormittumisen kannalta 
tärkeää. Sen vuoksi harjoittelussa 
pidennämme lihastoimintaketjuja 
kohotuksen ja kannatuksen sekä 

aktiivisen lihastyön avulla. Huomi-
oimme harjoittelussa hermokudok-
sen ja annamme vaihtoehdon löy-
sätä hermokudoksen kireyttä aina 
jostakin suunnasta. Näin harjoitteet 
ovat lempeämpiä hermokudoksen 
kannalta. FasciaMethod tunnilla 
tehdään myös dynaamisia täsmä-
venytyksiä tyypillisimmille kireille 
lihaksille kehossamme. Tunnin lo-
pussa käsittelemme liikkeen avulla 
tyypillisimmin kireitä pisteitä koko 
kehon fascioissa. Hierontapallon 
avulla pyrimme lisäämään kudos-
ten nesteytymistä ja tehostamaan 
kalvokerrosten välistä liikettä. Va-
raa itsellesi rennot vaatteet ja juo-
mapullo. 

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 erilaises-
ta tunnista. Ensin lämmitellään 
kehoa afro-brasilialaisen musii-
kin rytmeissä. Tämän tunnin aika-
na keho soljuu musiikin mukaan 
kuin aalto ja hiki virtaa. Pehmeät 
afroliikkeet poistavat selän, har-
tiaseudun ja rintarangan jäykkyyt-
tä. Seuraavat 45 minuuttia sujuu 
Hatha Yoga Flow`n merkeissä. 
Nimi tulee tavasta suorittaa liik-
keet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet 
virtaavat alkuasennosta toiseen. 
Hatha Yo-ga Flow sopii aloittele-
ville ja jo joogaa harrastaneille. 
Hathajoogasta otetaan tunnin si-
sältöön kehonhallintaa, mielen-
rauhaa ja hengitystekniikka. Syvät 
ja pinnalliset lihakset kehittyvät ja 
tietoisuus omasta kehosta kasvaa 
harjoitusten avulla. Viimeiset 45 
minuuttia rentoudutaan äänimal-
jojen parissa. Sointukylvyssä har-
moniset äänet ja lempeä värähtely 
johdattaa kehon rentoutumiseen, 
jossa päästetään irti kehon jänni-
tyksistä, huolista ja arjen kiireestä. 
Hyvän olon päivään tarvitset mu-
kavat, rennot vaatteet ja juoma-
pullon. Voit olla avojaloin tai tuoda 
mukanasi jumppatossut. Lisäksi 
ota mukaan oma jumppamatto. 

Otamme vastaan ideoita ja 
kurssitoiveita opinto-ohjelmaan 
lukuvuodelle 2022–2023. 
Voit esittää omat toiveesi 
verkko-lomakkeella osoitteessa 
www.kempele.fi/kempele-
opisto (ajankohtaista-osiossa) 
tai kurssitoivelomakkeella, 
joita saatavana Zeppelinin 
pääkirjastolla ja Kempele-
opiston toimistossa 

(Honkasentie 15 B). Keräämme 
kurssitoiveita tulevalle 
lukuvuodelle 31.3. asti. 
Toivomme teidän lähettävän 
kurssitoiveita myös muuna 
aikana. Hyvät ideat ja toiveet 
pyritään toteuttamaan 
mahdollisuuksien mukaan 
sopivana ajankohtana tai esim. 
lyhytkurssina lukuvuoden 
aikana. 

Kursseille ilmoittautuminen Lähetä kurssitoiveesi!
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Ohjaamo Kempele tarjoaa 
maksutonta neuvontaa ja 
ohjausta sekä tukea elämän eri 

kysymyksiin 15–29 -vuotiaille 
nuorille ja nuorille aikuisille. 
Kaikki tämä yhden oven takaa - 
riittää, kun astut sisään!

Löydät viikoittaisen palvelutar-
jontamme nettisivuiltamme ja 
sosiaalisen median kanavistam-
me. Tavattavissa mm. psykiat-
rista sairaanhoitajaa, työllistä-
mispalveluiden omavalmentajaa, 
seksuaalineuvojaa sekä Kelan 
palveluasiantuntijaa. Tsekkaa 
tarjontamme ja tuu käymään!

Keräämme parhaillaan palau-
tetta kaikilta kohderyhmäämme 
kuuluvilta nuorilta toimintamme 
kehittämiseksi ja arvioimiseksi. 
Olitpa siis käyttänyt palvelujam-
me tai et, toivomme, että vastaat 
kyselyymme, jonka löydät sosi-
aalisen median kanavistamme. 
Vastanneiden kesken arvomme 
leffalippuja!

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

Toimintaa järjestetään Kempele Akatemialla, 
Linnakankaan koululla ja Kirkonkylällä Tietotorilla.
Toimintoihin voi tulla muutoksia koronatilanteen 
takia. Toimintoihin tullaan täysin terveinä, 
huomioidaan käsihygienia, pidetään turvavälit ja 
maskisuositus yli 12 -vuotiailla.
Lisätietoja www.kempele.fi/nuorisopalvelut 

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

Nuorisotyö Nuorisotyön tilatoiminta

Hiihtoloma toimintaa 
7.-13.3.2022
• Pool Party Zimmarissa 

ma 7.3. klo 17.30–20.30, 
pääsylippu 5 €.

• Lastenvuorot (3.–6.lk) 
ma–ke klo 12–15 Kempele 
Akatemialla

• Nuortenillat (7.lk ->) ti–to klo 
16–20 Kempele Akatemialla

• Lasten Pelipäivä (3.–6.lk) to 
klo 12–16. Ilmoittautumiset 
Riikalle 27.2. mennessä, max. 
15 osallistujaa. Lisätietoja 
Riikka Kärkkäinen, riikka.
karkkainen@kempele.fi, p. 
044-497 2288

• Nuorten Lanit (7.lk–17v) 
pe 18.00 – la 09.00. 
Ilmoittautuminen www.
kempele.fi/nuorisopalvelut  
27.2. mennessä max. 15, 
osallistumismaksu 10€, 

Lisätietoja Eetu Heikkinen,  
eetu-iisakki.heikkinen@kempele.fi 
p. 044-497 2287
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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. Palautusluuk-
ku on kiinni pitkien sulkuaikojen aikana. Palautusluukun 
koko on rajallinen, jonka vuoksi emme voi pitää palautus-
luukkua 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.

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)
• Talvilomaviikolla 7.–12.3. avoinna ma–pe klo 9–20, la 

klo 10–15.

Kirjasto somessa
• Kempeleen kirjasto
• Kempeleenkirjasto

V i t a  H o r s e  A s s o c i a t i o n  b r i n g s  y o u

N Ä Y T T E L Y  M A A L I S K U U N  A J A N

K E M P E L E E N  K I R J A S T O S S A
 

NÄYTTELYT ILA  ON  AVOINNA

 KIRJASTON  AUKIOLOAIKOINA

KAUPPAKESKUS  ZEPPE L IN ,  3 .KRS

PAAVO NISKASAARI
VÄRIT VOIMAANNUTTAA!

SIRKUS SAAPUU KEMPELEEN
KIRJASTOON!

Tulethan tapahtumaan vain terveenä. Kirjastossa on voimassa maskisuositus.

Asioidessasi  
kirjastossa
• Käytäthän kasvomaskia
• Pidä riittävä turvaväli 

muihin asiakkaisiin ja 
henkilökuntaan

• Yski ja aivasta hihaan 
tai nenäliinaan

• Muista hyvä käsihygie-
nia

• Tule kirjastoon terveenä 
ja ilman flunssaoireita

Satutuokiot
Satutuokiot torstaisin klo 
10.00 pääkirjastolla. Kir-
jaston henkilökunta lukee 
ja kertoo satuja. Satutuo-
kio soveltuu parhaiten yli 
3-vuotiaille lapsille. Kesto 
on 20-30 minuuttia. Talvilo-
maviikolla to 10.3. ei satu-
tuokiota.

Tapahtumat
La 5.3. klo 11.00 Sirkus 
saapuu kirjastoon! Päi-
vän aikana on luvassa 
Klovni Sebastianin esitys, 
Kiehtova sirkusmaailma 
-esitelmä sekä Sirkus-pie-
noisnäyttely.
Ti 19.4. klo 18.00 Vieraana 
Janne Nevala! Viis kirjaa, 
viis laulua. Kirjailija-laulun-
tekijä Janne Nevala on kir-
joittanut viisi romaania ja 
kymmeniä lauluja. Viis kir-
jaa, viis laulua -esityksessä 

yhdistetään nämä tarinan-
kerronnan kaksi eri muo-
toa.

Näyttelyt
Helmikuu: Inari Metsä - 
Tule metsän syliin.
Maaliskuu: Paavo Niska-
saari - Värit voimaannut-
taa!
Haluatko pitää näyttelyn 
pääkirjastossa Zeppelinis-
sä? Ota yhteyttä kirjastoon!

Pohjoisen 
eKirjastoo uudistui!
eKirjastosta löydät maksut-
ta e-kirjoja ja e-äänikirjoja, 
aikakauslehtiä, elokuvia ja 
musiikkia!
Uutena palveluna eKir-
jastoon tulevat Kirjastoki-
no ja Medici.tv! Pohjoisen 
eKirjaston palvelukokonai-
suudessa jatkavat Ellibs, 
OverDrive, ePress, eMagz, 
PressReader, Rockway, 
Naxos Music Library ja Vid-
dla. 
Palveluiden käyttöön tarvit-
set kirjastokortin ja siihen 
liitetyn PIN-koodin.
Tutustu osoitteessa outi.fin-
na.fi/Content/ekirjasto.


