
Kempeleen

Eduskuntavaaleihin on alle kaksi kuu-
kautta aikaa. Varsinainen vaalipäivä on 
2.4. Ennakkoon saa halutessaan äänes-
tää 22.–28.3. Zeppeliinissä tai Kirkon-
kylän koululla, joten ennakkoäänestys 
alkaa kuukauden kuluttua. Äänestäjät 
voivat äänestää ennakkoon myös toisen 
kunnan alueella, sillä ennakkoäänestyk-
sen voi suorittaa missä tahansa ylei-
sessä ennakkoäänestyspaikassa. Mo-
ni ulkopaikkakuntalainen hyödyntääkin 
tätä mahdollisuutta äänestämällä Zep-
peliinissä ostosmatkansa yhteydessä. 
Vaalipäivän äänestykset tapahtuvat ää-
nestäjille määrätyissä paikoissa, jotka 
Kempeleessä ovat Ylikylän, Kirkonkylän 
ja Linnakankaan koulut. Vaalipäivänä on 
mahdollista äänestää vain siinä äänes-
tyspaikassa, joka äänestäjälle on ilmoi-
tettu Digi- ja väestötietoviraston lähettä-
mässä kirjeessä.

Kunnissa vaalit aiheuttavat aina lisä-
työtä, vaikka vaalityö koostuukin pää-
asiassa toistuvista rutiineista. Vaalijär-
jestelyt käynnistyvät kunnanhallituksen 
johdolla, joka päättää vaalipäivän ja en-
nakkoäänestyksen vaalipaikat. Kempe-
leessä päästään äänestämään samois-
sa paikoissa kuin aluevaaleissakin sekä 
vaalipäivänä että ennakkoäänestyspäi-
vinä, joten paikat ovat äänestäjille en-
nestään tuttuja. Kunnanhallitus nimeää 
lisäksi vaalilautakunnat, jotka vastaavat 
vaalipäivän äänestyksen toteutukses-
ta vaalipaikalla. Jokaiselle äänestysalu-
eelle on oma vaalilautakuntansa, johon 
kuuluu viisi jäsentä ja tarvittava määrä 
varahenkilöitä. Kempeleessä varahenki-
löitä on nimetty seitsemän. Sen lisäksi 
kunnanhallituksen on nimettävä vaalitoi-
mikunta, johon kuuluu kolme jäsentä ja 
vähintään kolme varajäsentä. Vaalitoimi-
kunnan tehtävä on toteuttaa laitoksissa 
tapahtuva ennakkoäänestys.

Jokaisessa kunnassa vaaleista vastaa 
valtuuston nimeämä keskusvaalilauta-
kunta. Eduskuntavaaleissa keskusvaa-
lilautakunnan tehtäviin kuuluvat lähinnä 
vaalien käytännön järjestelyt, kuten vaa-
litoimitsijoiden rekrytointi. Vaalitoimit-
sijat ovat niitä henkilöitä, joita kohtaat 
ennakkoäänestyspaikalla. Keskusvaali-
lautakunta vastaa myös vaalien ja vaa-
lijärjestelyiden tiedottamisesta. Eniten 
energiaa vaatii kuitenkin vaaliarjen toimi-

vuuden varmistaminen ennakkoäänes-
tyksessä ja vaalipäivänä. Jotta äänes-
tystapahtuma sujuu äänestyspaikalla, 
täytyy vaalitoimitsijoilla olla käytettävis-
sään tarvittavat välineet, kuten tietoko-
neet ja tulostimet. Sen lisäksi tarvitaan 
suuri määrä kyniä, paperia ja muita toi-
mistotarvikkeita sekä varautumista sen 
varalta, että tietotekniikka ei toimi ja ää-
nestys joudutaan toteuttamaan ilman 
tietokoneita. Arjen toimivuuden varmis-
taminen vaatii ennakkosuunnittelua, toi-
mivaa logistiikkaa ja varautumista eri-
tyyppisiin häiriötilanteisiin.

Vaalien järjestäminen Kempeleen ko-
koisessa kunnassa vaatii yllättävän pal-
jon henkilötyövoimaa. Kempeleen neljä 
vaalilautakuntaa ovat viisijäsenisiä ja jo-
kaisessa on seitsemän varajäsentä. Kol-
mijäsenisellä vaalitoimikunnalla on kol-
me varajäsentä. Kun näihin henkilöihin 
lisätään vielä ennakkoäänestyksen vaa-
litoimitsijat, joita on parisenkymmentä, 
ollaan yli 70 henkilössä. Jokaisiin vaa-
leihin Kempeleessä tarvitaan siis yli 70 
henkilöä vaalien toimittamista varten! 
Tähän lukuun ei sisälly kunnan organi-
saation henkilöstö, joka myös osallistuu 
vaalijärjestelyihin. Heidänkin määrän-
sä liikkuu kymmenissä. Vaalien taustalla 
toimii varsin suuri koneisto, joka on ole-
massa sen vuoksi, että meistä jokainen 
voisi käyttää äänioikeuttaan. Muistetaan 
käyttää sitä.

Hallintojohtaja
Toni Saranpää

Eduskuntavaalit lähestyvät
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”Kempeleessä 
päästään äänestämään 
samoissa paikoissa 
kuin aluevaaleissakin 
— — joten paikat ovat 
äänestäjille ennestään 
tuttuja.

Ohjeet kotiäänestykseen ilmoittau-
tumisesta löydät tässä kuntatiedot-
teessa olevasta ilmoituksesta.
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Ennakkoäänestys
Aluevaalien ennakkoäänestys toi-
mitetaan 22.–28.3.2023 välisenä ai-
kana. Kukin äänioikeutettu voi oman 
valintansa mukaan äänestää ennak-
koon missä tahansa yleisessä ennak-
koäänestyspaikassa.

Ennakkoäänestyspaikat ja 
ennakkoäänestysajat:

Kauppakeskus Zeppelin, 
Zeppelinintie 1 ja 
Kirkonkylän koulu, Koulutie 4A/6
22.–24.3.2023  klo 9–20
25.3.2023  klo 9–18
26.3.2023  klo 12–18
27.–28.3.2023  klo 9–20

Laitosäänestykset
Laitosäänestys suoritetaan ennak-
koäänestyksen ajankohtana seuraa-
vissa laitoksissa: Kempeleen terveys-
keskussairaala, Hovila-koti, Humana 
Kotikylä Cajanus, Caritas Willa Lupii-
ni, Hoivakoti Pieni Pelakuu, Kotoisin-
koti Linnakangas ja Attendo Puna-
hilkka. Laitosäänestykseen ei tarvitse 
ilmoittautua. Ajankohdasta ilmoite-
taan ko. laitoksissa julkaistavalla kuu-
lutuksella.

Kotiäänestys
Kotiäänestys järjestetään henkilöil-
le, joiden kyky liikkua tai toimia on 
siinä määrin rajoittunut, etteivät he 
pääse äänestyspaikkaan ilman koh-
tuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyk-
seen tulee ilmoittautua. Äänestys 
toimitetaan ennakkoäänestysaika-
na. Kotiäänestyksen yhteydessä voi 
äänestää myös kotiäänestykseen oi-

keutetun kanssa samassa taloudessa 
asuva omaishoidon tuesta annetussa 
laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos ky-
seinen kunta on merkitty äänioikeus-
rekisterissä hänen kotikunnakseen. 
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan 
keskusvaalilautakunnalle kirjallises-
ti tai puhelimitse, osoite: Kempeleen 
kunnan keskusvaalilautakunta, PL 12, 
90441 Kempele. Ilmoittautumiset pu-
helimitse puh. 040-5465726 tai 040-
1839793. Ilmoittautumisen on oltava 
perillä viimeistään tiistaina 21.3.2023 
kello 16 mennessä. Ilmoittautumis-
lomaketta on saatavilla Kempeleen 
kunnan www‐sivuilta ja Kempeleen 
kirjastosta (www.kempele.fi). 

Vaalipäivän äänestysalueet ja -paikat
Vaalipäivänä 2.4.2023 äänioikeutet-
tu saa äänestää vain siinä äänestys-
paikassa, joka on merkitty äänioike-
usrekisteriin ja äänestäjälle postitse 
saapuneeseen ilmoituskorttiin. Vaali-
päivänä äänestyspaikat ovat avoinna 
klo 9–20.

Äänestysalue, äänestyspaikka
ja osoite:
1. Ylikylä, Ylikylän koulu, Nerolantie 4
2. Kuntakeskus, Kirkonkylän koulu, 
Koulutie 4A/6
3. Kirkonkylä, Kirkonkylän koulu, Kou-
lutie 4A/6
4. Kokkokangas, Linnakangastalo, 
Linnakaarto 20

Vaalimainonta
Vaalimainonta kunnan luvanvaraisilla 
alueilla tarkoitusta varten asetetuilla 
telineillä voidaan aloittaa
15.3.2023.

Elokuun 2023 varhaiskasvatuspaikkojen haku 

Syksyllä alkavalle toimikaudelle tu-
lee varhaiskasvatushakemus tehdä 
31.3.2023 mennessä.  Varhaiskasvatus-
lain mukaan hakemus tulee jättää nel-
jä (4) kuukautta ennen hoidon alkamis-
ta. Varhaiskasvatuspaikkaa (kunnallista 
ja yksityistä) haetaan sähköisesti Kem-
peleen kunnan varhaiskasvatuksen in-
ternet-sivun kautta. Lisätietoja löydät 
kunnan verkkosivulta osoitteesta www.
kempele.fi/varhaiskasvatus. Hakemi-
seen liittyvissä kysymyksissä voitte ol-
la yhteydessä varhaiskasvatuksen pal-
veluohjaajiin. 

Palveluohjaajat:

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

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

Kempeleessä 14.2.2023
Keskusvaalilautakunta

Eduskuntavaalit 2023 
Kempeleessä

Muutoksia varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuihin 1.3.2023 alkaen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-
lain muutoksen vuoksi varhaiskasvatus-
maksuihin vaikuttavat tulorajat nousevat 
1.3.2023 alkaen alentaen näin tuloihin pe-
rustuvaa varhaiskasvatusmaksua.

Tuloselvitykset asiakasmaksun määrit-
tämistä varten tulee toimittaa liitteineen 
viimeistään 31.3.2023 mennessä. (Aikai-
semmin tulonsa ilmoittaneet lähettävät 

tulotietonsa, mikäli viimeksi ilmoitettuihin 
tuloihin on tullut muutoksia).  Mikäli tulo-
tietoja ei toimiteta, määritellään asiakas-
maksu enimmäismaksun mukaan.

Lisätietoa tulorajoista sekä tulotietojen 
lähettämisestä varhaiskasvatuksen pal-
velusihteereiltä ja www. kempele.fi/var-
haiskasvatus.

Kempeleen kunnan tilapalvelut ovat 
ottaneet käyttöön uuden huoltokir-
jaohjelmisto BEMin (Buildercom Oy) 
maanantaina 30.1.2023. Ohjelmiston 
päivityksellä tavoitellaan järjestelmäl-
listä ja pitkäjänteistä kiinteistönpitoa, 
jolla varmistetaan käyttäjille suunni-
teltujen olosuhteiden säilyminen. Ta-
voitteena on myös pystyä säilyttä-
mään rakennuksen kunto ja arvo sille 
suunnitellun käyttöiän ajan.

Ison osan kiinteistöjen korjaustar-
peista huomaavat tilojen päivittäiset 
käyttäjät ja jatkossa myös kuntalai-
set voivat ilmoittaa huomaamansa 
viat tai puutteet. Kaikki kiireettömät 
vikailmoitukset ja palvelupyynnöt tu-
lee tehdä sähköisen palvelupyyntölo-
makkeen kautta. Lomakkeen kautta 
jätetty pyyntö välittyy automaattisesti 
kiinteistöä hoitavalle kiinteistönhoita-
jalle ja esimiehille.

Sähköinen palvelupyyntölomake 
löytyy Kempeleen kunnan nettisivuil-
ta osoitteessa www.kempele.fi/vika-
tilanteet. Helmikuusta 2023 alkaen 
kaikkiin kunnan hallinnoimiin kiinteis-
töihin tullaan lisäämään myös A4-ko-
koiset julisteet, jotka ohjaavat palve-

lupyynnön jättämisessä. Julisteisiin 
tulee kiinteistökohtaiset QR-koodit, 
joiden kautta palvelupyynnön voi jät-
tää suoraan kyseiselle kohteelle mo-
biililaitteella. 

Ohjeet vikailmoitusten ja palvelu-
pyyntöjen jättämiseen julkaistaan ke-
vään aikana osoitteessa www.kem-
pele.fi/vikatilanteet. 

Tilapalveluiden 
huoltokirjapalvelu uudistuu

KEMPELEEN LUKIO 
- Osallistaa, luo, sivistää 
 

Yhdessä tekemisen meininki 

• toimiva opiskelijakunta 
• Kempeleen lukion kuoro 
• urheilijapolku 
• teemapäiviä 
• erätaitokurssi 
• paljon yo-kirjoituksiin 

valmentavia kertauskursseja 
• UNESCO-koulu 
• Erasmus+ -koulu 

Opiskelijasta huolehditaan ja 
häntä arvostetaan yksilönä 

• tutoropiskelijat opastavat 
• pätevä henkilökunta 
• uusien opiskelijoiden  

ryhmäytymispäivät 
• henkilökohtainen opinto- 

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

Seuraa Instagramissa Kempeleen lukiota! 

Sinun lähelläsi 
Kempeleen lukio 

Koulutie 4B 
90440 Kempele 

 

Koulusihteeri 0503169593 
Rehtori 0505681915 

Opinto-ohjaajat 
0504636610, 0401598957 

www.kempele.fi/lukio 

Hei sinä kempeleläinen työnhakija, joka…
• et ole oikeutettu ansiopäivärahaan tai
• olet alle 30-vuotias tai 
• maahanmuuttaja tai vieraskielinen!

Muistathan, että Kempeleen työlli-
syyspalveluissa on sinulle nimetty 
omavalmentaja, joka tukee ja auttaa 
sinua tilanteessasi henkilökohtaisten 
tarpeidesi mukaan.

Tapaamiset kasvokkain omaval-
mentajasi kanssa toteutetaan aina 
varaamalla aika etukäteen.

Jos et kuulu kyseiseen kohderyh-
mään, mutta olet kempeleläinen työn-
hakija, sinua palvellaan TE-toimistossa.

Työllisyyspalvelut

HOX! Voit aina tarvittaessa jät-
tää yhteydenottopyynnön 
tyomarkkinatori.fi:n Oma asi-
ointi -palvelussa, oletpa sitten 
Kempeleen työllisyyspalvelui-
den tai TE-toimiston asiakas.

Asiasi ohjautuu oikealle hen-
kilölle hoidettavaksi.
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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
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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 15–29-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 päih-
depalveluiden kanssa.
Etsivä nuorisotyö järjestää myös ryhmätoimintaa. Tsillaustorstait pyörii Ohjaa-
molla (Zeppelinin 2. krs) klo 14–16 ja 24.3. alkaa Hyvä päivä -ryhmä, jossa 
pääpainona liikuntalajeihin tutustuminen ja terveellinen ruoka. Ilmoittautumisia 
ryhmään otetaan jo vastaan! :)
Ole rohkeasti yhteydessä puhelimitse (myös WhatsApp), sähköpostilla tai jätä 
yhteydenottopyyntö osoitteessa www.kempele.fi/etsivanuorisotyo.

Kempeleen etsivä nuorisotyö           @kempeleenetsivanuorisotyo
Heidi Ohukainen Heikki Tervola (ma-ke) Laura Sarjanoja
p. 040 595 6922  p. 044 497 2286   p. 050 316 3741

Nuorisopalvelut

Ohjaamo Kempele
Palveluja nuorille yhden oven taktiikalla! 
Ohjaamo on kaikille 15–28-vuotiaille suunnattu paikka, 
joka kokoaa eri palvelut saman katon alle. Ohjaamo tar-
joaa maksutonta neuvontaa ja ohjausta mm. koulutuk-
seen, työllistymiseen, hyvinvointiin ja arkeen liittyvissä 
asioissa. Ohjaamosta löydät mm. psykiatrisen sairaan-
hoitajan, ammatinvalintapsykologin, ratkaisukeskeisen 
lyhytterapeutin, työllisyyspalvelujen omavalmentajan ja 
etsivän nuorisotyöntekijän palvelut. Käytettävissämme 
on myös Kelan etäpalvelu. 

Jos et tiedä mistä aloittaa – aloita Ohjaamosta! Sinun ei tarvitse tietää, kuka on 
oikea taho hoitamaan asiaasi - riittää, kun astut ovesta sisään. 
Tulossa:
• Työnhakupajat alle 30-vuotiaille kuntakokeilun asiakkaille 27.2. ja 27.3. 

Ilmoittautuminen työllisyyspalvelujen omavalmentajien kautta tai Ohjaamoon. 
• Kotiutumisiltapäivä varusmiespalveluksesta kotiutuville 20.3.
• Autismitietoisuuden viikon teemailtapäivä 29.3.
• Perhebreikki: kohtaamispaikka alle 29-vuotiaille vanhemmille ja heidän 

lapsilleen. Maanantaisin klo 10–12, 6.3.2023 alkaen. Voit osallistua jousta-
vasti oman aikataulusi mukaan; tule koko ajaksi tai piipahda vaikka kahvilla. 
Tarjolla pientä purtavaa. 

Tarkista ajankohtainen kalenterimme nettisivuiltamme tai sosiaalisen median 
kanavistamme!

Nuorisotyö
Hiihtoloma 2023 toimintaa (6.-10.3.2023)
Retket, leirit ja tapahtumat
MA 6.3. Nuorten Paintball K-14 klo 15.00–16.00 Hinta 15 €/nuori, sis. matkat ja peli-

tunnin. Lisätietoja: Pirjo Ranta p. 050 307 8678
Pool Party klo 17.00–20.00 Zimmarissa, Liput 5 €/lapsi, yli 8v uimataitoisille

KE 8.3. Retki Tietomaahan (3.-6 lk.) klo 10.00–17.00 Hinta 15 €/lapsi, sis. linja-au-
toliput, lipun tietomaahan ja ruokailun. Lisätietoja: Johanna Uimonen p.040 
860 1326

TO 9.3. Keilausta Bouliksessa (3.lk- 17 v), klo 14.00–15.00 Hinta 5 €, sis. keilauksen 
ja kengät. Lisätietoja: Pirjo Ranta p. 050 307 8678. Ilmoittautumiset retkille 
viimeistään ti 28.2. www.kempele.fi/nuorisopalvelut

Lomatoimintaa Kempele Akatemialla
MA 6.3. Lastenvuoro klo 13.00–15.00 
TI 7.3.    Lastenvuoro klo 13.00–15.00 (Kempele Opiston monitoimitilassa)

Nuortenilta klo 16.00–20.00, NHL-turnaus. ilmainen, ilmoittautumiset Kem-
pele Akatemialla.

KE 8.3. Nuortenilta klo 17.00–20.00 
TO 9.3. Lastenvuoro klo 13.00–15.00 (Kempele Opiston monitoimitilassa)
PE 10.3. Nuorten Yökahvila klo 18.00–23.00 
Lasten ja nuorten toiminnoissa mm. pelaillaan, askarrellaan ja kisaillaan. Toiminta 
on ilmaista. Lisätietoja: Riikka Kärkkäinen p. 044 497 2288
Tulevat tapahtumat
KE 22.2. Nuorisovaltuuston vaalitentti  klo 17-19 Zeppeliinissä
KE 22.3. Kokemusasiantuntija Ville Nurminen, Vanhempainilta klo 17 (Teams sekä 

live) sekä Ville Nurmisen rap-keikka alkaen 18.30 Kempele Akatemialla.
Ville Nurminen on artisti, jolla on tarinaa elämän aalloilta. Hän on artisti, 

joka kiertää lastenkodeissa, kouluissa ja vanhustentaloissa esiintymässä ja 
puhumassa kokemusasiantuntijana. Teemoina päihteet, mielenterveysongel-
mat, some käyttäytyminen, positiivinen ajattelu, kokonaisvaltainen hyvinvointi 
ja itseluottamus.

Ville käy kolmessa yhtenäiskouluissa 22.3.2023 kertomassa yläkoululaisille 
omia kokemuksiaan koulu päivän aikana sekä kertoo illalla vanhemmille klo 
17.00 Kempele Akatemian nuortentilassa ajatuksia päivän koulukierroksesta. 
Hän esittää myös Akatemialla klo 18.30 live keikan. Tilaisuus on päihteetön ja 
kaikille avoin. Tervetuloa kuuntelemaan!

PE 28.4. Rock It -musiikkitapahtuma klo 18.30 Kempele Akatemialla
TI 9.5. Amazing Kempele -pyöräilytapahtuma klo 16-20
Tarkempia tietoja: www.kempele.fi/nuorisopalvelut

@ohjaamokempele

Kauppakeskus Zeppelin, 2. krs (Subwayn yläpuolella)
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 p. 040 6116 885
Palveluohjaaja p. 040 1821 244 
Voit jättää meille yhteydenottopyynnön myös nuoriso-
palvelujen nettisivuilla olevan yhteydenottolomakkeen 
kautta.
Lisätietoa: www.ohjaamot.fi
www.kempele.fi/ohjaamo
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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 palvelupistettä vastapäätä mustasta lipastosta, josta 
ne voi hakea omatoimisesti. Löytötavaroita säilytetään 3 kuukautta.

Altaiden lämpötilat 
Monitoimiallas  + 31  Lasten pikkuallas + 31
Rata-allas  + 27  Opetusallas    + 28 

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

• 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 (29.3. asti, 

1.4. lähtien klo 9.30–10.30) 
• klo 15.30–16.00 TK Tyrnävä (26.4. asti)
• klo 17.15–18.00 Kempele-opisto (17.5. asti)

Torstai
• klo 8.30–9.15 Kempele opisto (13.4. asti)
• klo 10.00-10.30 Tk Rantsila (27.4. asti)
• klo 11.15-12.00 Voitas-ryhmä (15.6. asti)
• 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

Poikkeavat aukiolot ja huomioitavaa
• Sunnuntaina 26.2.2023 klo 9-12 

on PerheLoiskis, koko perheen 
vesileikkipäivä. Sunnuntain 
vesivoimistelu siirretään tältä 
päivältä lauantaille 25.2. klo 10, isoon 
altaaseen.

• Maanantaina 6.3.2023 klo 17-20 on 
PoolParty, uimataitoisten lasten ja 
nuorten tapahtuma. Halli avoinna klo 
12.00-16.30.

• Torstaina 6.4.2023 halli on avoinna 
klo 6.30-16.00.

• Pitkäperjantaina 7.4.2023 halli on 
suljettu.

• 2. pääsiäispäivänä 10.4.2023 halli on 
suljettu.

• Tiistaina 11.4.2023 halli on avoinna klo 
12.00-20.00.

• Vapunpäivänä maanantaina 1.5.2023 
uimahalli on suljettu. 

• Tiistaina 2.5.2023 halli on avoinna klo 
12.00-20.00.

• Helatorstaina 18.5.2023 halli on 
avoinna klo 9.00-17.00.

• Lauantaina ja sunnuntaina 3.-4.6.2023 
halli on suljettu kesäaukioloaikojen 
vuoksi.

• Halli on suljettu 17.6.-13.8.2023 
vuosihuollon vuoksi.

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. 

Maanantai
• klo 14.15-14.45 Yleinen vesivoimistelu, 

kevennetty
• klo 15.00–15.30 TK Liminka
• klo 18.00–18.30 Yleinen 

vesivoimistelu, musiikki

Tiistai
• klo 8.40–9.40 Medifamilia
• klo 9.45–10.30 Kempele-opisto (4.4. asti)
• klo 11.00–11.30 Maa- ja kotitalous-

naiset (14.2., 14.3., 4.4., 9.5.)

Senioreiden ohjattu liikunta
Hiihtolomaviikolla (vk 10) ei ole senioreiden ohjattuja liikuntaryhmiä.

Tuolijumpat
Tuolijumppa sisältää musiikin mukaan tehtäviä helppoja liikkeitä, joita kukin 
tekee oman jaksamisen mukaan. Maanantain jumpat ovat kevyempiä ja 
tehdään koko ajan istuen, joten ne sopivat myös pyörätuolissa istuville. Kes-
kiviikon asukastuvan jumpalla noustaan välillä seisomaan.  

Asukastuvan tuolijumpat (Honkasentie 11)
Maanantai   klo 10.00–10.45 (ei 6.3. ja 3.4.)
Keskiviikko  klo 12.00–12.45 (ei 8.3. ja 5.4.)

Palvelukeskuksen tuolijumppa (Hovintie 12)
Maanantai  Klo 13.00–13.30 (ei 6.3. ja 3.4.)

Vesivoimistelut senioreille
Maanantai (kevennetty) Klo 14.15–14.45
Tiistai   Klo 14.30–15.00
Torstai   Klo 14.00–14.30

Voima-tasapaino vesijumppa (Voitas-ryhmä) 
Tarkoitettu esim. tekonivelleikkausta odottaville tai leikkauksesta kuntoutuville, 
kroonisille kipupotilaille sekä henkilöille, joilla on jokin muu liikkumista vai-
keuttava vamma. Ryhmä on täynnä, vapautuvia paikkoja voi kysellä Minnalta.
Torstai   Klo 11.15–12.00 (Ryhmä täynnä)

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

Kesän sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen harjoitusvuorot  
ovat haettavana 31.3. saakka
Kesäajan (5.6.–6.8.2023) liikuntasalien harjoitusvuoroja voi hakea Linnakan-
gassaliin ja Ylikylän päiväkodin liikuntasaliin 31.3.2023 saakka. 

Kesäajan ulkoliikuntapaikkojen harjoitusvuorot ovat myös haettavissa 
18.3.2023 saakka. Aloitus olosuhteiden mukaan. 

Syksyn ja kevään salivuorot ovat haettavana 27.5. saakka 
Syksyn ja kevään liikuntasalien vuorot (7.8.2023–19.5.2024) ovat haettavissa 
sunnuntaihin 27.5.2023 saakka. Vuoroja voi hakea koulujen ja päiväkotien 
liikuntasaleihin. 

Vuorojen hakeminen
Vuorojen hakeminen tapahtuu Timmi-järjestelmään. Ohjeet ja linkki Timmiin 
www.kempele.fi/tilavaraus 
Tuntihinnat: Kempeleläisten seurojen alle 18-v toiminta 3,00 €. Kempeleläis-
ten seurojen yli 18-vuotiaiden toiminta ja muut kempeleläiset vakiovuorojen 
käyttäjät 5,00 €. Muut käyttäjät ja/tai yksittäiset tuntivaraukset 20,00 €.
Lisätietoja: 
Eero Kauppi, eero.kauppi@kempele.fi, p. 040 614 8853
Juha Vuoti, juha.vuoti@kempele.fi, p. 040 570 4711
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830192 Hyvän olon lauantai, 
maaliskuu 18,00 €
Ylikylän päiväkoti, Pekurintie 9; La 11:00-
13:15; 18.3.2023; 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. 
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

1104101 Kokeile keramiikkaa 1 
25,00 €
Taitola, keramiikkapaja, Honkasentie 
15B; Ti 17:00-21:00; 16.5.2023; Anna Ma-
tinlauri
Voisiko keramiikasta tulla uusi harras-
tus? Tule kokeilemaan keramiikkaa yh-
deksi illaksi Taitolaan. Materiaalit sisälty-
vät kurssihintaan.

1104102 Kokeile keramiikkaa 2, 
25,00 € 
Taitola, keramiikkapaja, Honkasentie 
15B; Ti 17:00-21:00; 16.5.2023; Anna Ma-
tinlauri
Voisiko keramiikasta tulla uusi harras-
tus? Tule kokeilemaan keramiikkaa yh-
deksi illaksi Taitolaan. Materiaalit sisälty-
vät kurssihintaan.

810201 Koti kuntoon 
järjestämällä - hyvinvointia 
kotiin 30,00 €
Taitola, Monitoimitila, Honkasentie 15B; 
Ke 17:00-20:00; 26.4.2023 - 17.5.2023; 
Jenny Poikela
Kurssilla lähestytään kotia hyvinvoin-
tinäkökulmasta ja keskeisenä osana toi-
mivaa arkea. Sinulle hahmottuu mistä 
kodin järjestämisessä, tavarapaljoudes-
sa ja tavaranhallinnassa on kyse. Kurs-
silla saat tietoa, jolla kodin järjestäminen 
käynnistyy ja etenee selkeästi. Opetel-
laan ammattijärjestäjillä käytössä ole-
va järjestämismetodi. Saat ideoita, mi-
ten tehdä arkea helpottavia muutoksia 
omassa kodissa ja ajattelun tasolla. Jo-
kaisella kerralla käydään läpi keskeisiä 
kodin huoneita ja tavararyhmiä. Kuulet 
näkökulmia tavarasta luopumiseen ja ta-
varan hallinnassa hyödyllisiä käytäntöjä. 
Pääset tapaamisten välissä tekemään 
muutoksia kotiisi oppimaasi hyödyntä-
en. Mitä tarkoitus oppia? Mistä aloittaa 
kodin järjestäminen? Miten osata vä-
hentää tavaraa? Miten tavarat löytyisi-
vät helpommin? Mitä kannattaa säilyttää 
missäkin? Mikä on sopiva tavaramäärä? 
Miten saada kodin tavarat ja niiden jär-
jestyksessä pysyminen hallintaan? Mitä 
kodin eri tiloja järjestäessä on syytä huo-
mioida?

Kempele-opisto

Koko lukuvuoden kestäville kursseille 
ei tarvitse ilmoittautua kevätlukukau-
deksi uudelleen, ilmoittautuminen on 
voimassa koko lukuvuoden. 

Hiihtolomaviikolla 10 (6.-12.3.2023) 
ei ole opetusta.

Ideoita, vinkkejä, toiveita! Mitä sinä ha-
luaisit harrastaa Kempele-opistossa? 
Toiveita ja ehdotuksia kurssitoiveista 
lukuvuodelle 2023-2024 otetaan vas-
taan, lataa viereinen QR -koodi tai käy 
vastaamassa kyselyyn Kempele-opis-

ton nettisivuilla. Kurssitoiveita voi jät-
tää myös palvelupisteelle Zimmarissa, 
kirjastolla Zeppelinissä tai palautelaa-
tikkoon Taitolaan Akatemialla.

Olemme kiitollisia kaikista saamis-

tamme palautteista. Kurssipalauttei-
den perusteella Kempele-opisto pyr-
kii kehittämään toimintaansa tulevina 
lukuvuosina. 

Kurssitarjonta ja kursseille ilmoit-
tautuminen osoitteessa uusi.opisto-
palvelut.fi/kempele tai puhelimitse 
050 4636 431.

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

Tulevan lukuvuoden 2023-2024 
opinto-opas julkaistaan Kempele-
opiston nettisivuilla sähköisenä ju-
hannusviikolla.

110201 Lavan lumoissa - 
teatterikurssi aikuisille ja 
senioreille 45,00 € 
Sarkkirannan päiväkoti, liikuntasali, Alan-
gontie 3; Ti 17.00-18:30; 14.3.2023 – 
30.5.2023; Jenni Ronkainen
Tervetuloa teatterikurssille, jossa heit-
täydytään tarinan vietäväksi ja sukel-
letaan muistoihin. Opetellaan yhdessä 
näyttelemistä, lavan haltuun ottamista ja 
käsikirjoittamista kannustavassa ja tur-
vallisessa ilmapiirissä. Tarkoituksena on 
luoda työryhmälähtöisesti esitys Kem-
peleen vanhanajan viikolle. Ryhmässä 
mukana olemiseen ei vaadita aiempaa 
kokemusta teatterista. Kurssin minimi-
koko on 8 henkilöä. Teatterikurssin oh-
jaajana toimii draamakasvattaja Jenni 
Ronkainen, jolla on kokemusta teatteri-
linjan opettamisesta sekä teatteriryhmi-
en ohjaamisesta.

710200 Metsästäjäkurssi 45,00 €
Kempeleen lukio, liikuntasali, Koulutie 
4 B; La 09:00-15:00, Su 09:00-15:00; 
4.3.2023 - 5.3.2023; Markku Halo-
nen 
Sisältö: metsästysoikeus ja metsästys-
lainsäädäntö, riistahallinto ja metsästä-
jäjärjestöt, lajituntemus, riistaekologia ja 
riistanhoito, eri metsästysmuodot, hy-
vät metsästäjätavat, haavoittuneen riis-
tan etsintä ja saaliin käsittely, ampuma-
aseet ja niiden käyttö metsästyksessä. 
Tavoite: kurssilaiset kykenevät läpäi-
semään metsästäjätutkinnon, joka jär-
jestetään kurssin jälkeen sunnuntai-
na. Tarkoitettu kaikille metsästyksestä 
kiinnostuneille (ei ala- eikä yläikärajaa). 
Metsästäjätutkinnon voi suorittaa kurs-
sin lopuksi. Tutkinnon hinta on 20 euroa. 
Laskutamme tutkintomaksun erikseen. 
Ruokailua varten omat eväät mukaan tai 
on myös mahdollisuus käydä syömässä 
muualla.

110505 Paritanssin peruskurssi 
lastenhoidolla 26,50 €
Kempeleen lukio, liikuntasali, Koulutie 4 
B; Ke 17:30-19:00; 15.3.2023 - 17.5.2023; 
Jouni Uosukainen
Kurssilla tutustutaan tavallisiin pari- ja 
lavatanssien perusteisiin ja opetellaan 
vienti ja seuraamistekniikkaa. Kurssille 
voi ilmoittautua yksin tai parin kanssa. 
Kurssi sopii erityiset hyvin pienten las-
ten vanhemmille, sillä opetuksen ajaksi 
lapsille on järjestetty lasten hoito Man-
nerheimin lastensuojeluliiton Kempeleen 
yhdistyksen toimesta. Mikäli tarvitset-
te lastenhoitoa, kerrottehan siitä ilmoit-
tautumisen kohdassa lisätietoja. Huom. 
26.4. ei ole opetusta.

110490 Pääsiäiskranssi 
vihreistä B 15,00 €
Taitola, keramiikkapaja, Honkasentie 
15B; La 14:00-17:15; 25.3.2023; Minna 
Ekdahl
Tehdään kokonainen tai puolikas kevät-
kranssi sisä- tai ulkokäyttöön. Materi-
aaleina erilaiset vihreät kuten ruskus, 
eukalyptus ja ajankohtaiset vihreät, se-
kä runsaat luonnonmateriaalit. Käyte-
tään kuivia heiniä, erilaisia kuivattuja tai 
kauniisti kuivuvia kasveja. Kranssi vii-
meistellään narsisseilla, helmililjoilla se-
kä kauniilla nauhoilla. Kurssi ei edellytä 
aiempaa kokemusta kukkasidonnasta. 
Opettaja perii materiaalimaksun 25€.

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

110702 Valokuvauksen 
jatkokurssi 35,00 €
Kirkonkylän koulu, D-talo lk 22, Kou-
lutie 4 A 6; To 17:30-19:45; 16.3.2023 - 
20.4.2023; Nina Kainua
Tällä kurssilla opettelemme eri kuvaus-
tilanteita. Kuvaamme luonnossa se-
kä sisätiloissa. Jokaisella kurssikerralla 
otamme uuden kuvausteeman, kurssi-
laisten kiinnostuksien ja toiveiden perus-
teella. Sinun on hallittava kamerasi pe-
rusasetukset, mutta käymme myös läpi 
eri asetuksia eri kuvaustilanteissa. Va-
raudu ottamaan kursseille mukaan eri-
laista kuvausrekvisiittaa. Tästä tarkem-
mat ohjeet kurssin alussa.
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Kulttuuri

Kirkonkylätalon valoku-
vauskilpailu
Osallistu uuden rakentuvan Kirkonkylätalon va-
lokuvauskilpailuun lähettämällä kuvasi meille! 

Sinä luontokuvausta harrastava valokuvaa-
ja osallistu joulukuussa 2023 valmistuvan Kir-
konkylätalon valokuvakilpailuun.

Valokuvauskilpailu päättyy 28.2.2023.

Säännöt kuvista
• max 8 kuvaa per osallistujaa eri kohteista 
• kuvien koon tulisi soveltua isoihin tulo-

steisiin. Suosittelemme että kuvan pidempi 
sivu olisi vähintään 4000 pikseliä resoluu-
tioltaan.

• kuvien tulisi liittyä Kempeleen lähialueen 
luotoon, paikallisiin perinnekohteisiin ja eri 
vuoden aikoihin 

• maltillinen kuvankäsittely on sallittu 
(esimerkiksi valotuksen korjaus, kontrasti, 
rajaus ja terävöitys) 

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

• järjestävä organisaatio pidättää oikeuden 
käyttää palkittujen teosten suurennettuja 
kuvakopioita kirkonkylätalon tiloissa, yhtei-
sissä ja aulatiloissa 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

Kempeleen kulttuurin kevät 2023
Teatteri Eurooppa Neljä 
esittää: Puhuva koira 
La 1.4. klo 15.00 Kirkon-
kylän koulun D-talon sali
Liput 10€

Teatteri Eurooppa Neljä 
esittää: Tänään huipulla 
La 1.4. klo 18.00 Kirkon-
kylän koulun D-talon sali
Liput 20/25€

Erja Lyytinen 
Pe 5.5. klo 18.00 Pirilä-sali 
Liput 20/25€

Hanki liput Kempeleen kirjastosta 
tai www.tiketti.fi
www.kempele.fi/kulttuuri
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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.

Pääsiäisen aukioloajat:
To 6.4. avoinna klo 10-16
Pe 7.–Ma 10.4. suljettu

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

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

Maaliskuu: Tuovi Arvolan näyttely – Luontoaiheisia maalauksia 
puulle ja kankaalle

Haluatko pitää näyttelyn pääkirjastossa Zeppelinissä? Ota 
yhteyttä kirjastoon!

Kirjallisuuspiirit
Sari Holapan kirjallisuuspiiri maaliskuussa (pvm ilmoitetaan 
myöhemmin). Kirjana Tuomainen, Antti: Jäniskerroin.

Tavallisten miesten kirjallisuuspiiri to 23.2. klo 17.30. Kirjana 
Hauru, Hanna: Paperinarujumala.

Satutuokiot
Torstaisin klo 10.00 pääkirjastolla. Henkilökunta lukee ja kertoo 
satuja. Sopii parhaiten yli 3-vuotiaille lapsille. Satutuokion kesto n. 
20-30min. Huom. Talvilomaviikolla 10 ei satutuokiota!

KEMPELEEN KIRJASTOSSA

KAUPPAKESKUS ZEPPELIN, 3.KRSVAPAA PÄÄSY!

LA 25.3.2023 KLO 13.00
PELTOKURKI ON KAHDEN LAULUNTEKIJÄN 

ANNA PELTOMAAN JA EMMA KURKISEN 
MUODOSTAMA SYMBIOOTTINEN POHJOINEN DUO. 

“LENNON-MCCARTNEY” -TYYPPISEN TEKIJÄKAKSIKON TAIKA 
PERUSTUU VAHVOIHIN LAULUHARMONIOIHIN JA KYKYYN 

TARKASTELLA MAAILMAA HERKKYYDEN KAUTTA. 
PELTOKURKI EDUSTAA STEMMAVOITTOISTA TAIDEPOPPIA, 

JOSSA ON KAIKUJA KANSANMUSIIKISTA.

PELTOKURKI

La 4.3.2023 
klo 11.00 

Kempeleen 
kirjastossa

Velho Vilkkus Mercurius esittää:
Velho ja TarinaTapsutin

Velho Vilkkus Mercurius on Séppo Tauriaisen 
Linnanmäen huvipuistolle suunnittelema velhohahmo.

 
Esityksen aikana päästään

 sukeltamaan tunnetaitojen maailmaan
 tutustumalla ja opettelemalla  niitä taikatemppujen
 ja tarinoiden saattelemana. TarinaTapsuttimella on

tässä hauskanpidossa osuutensa.

Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs

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

La 4.3. klo 11.00 Velho Vilkkus Mercurius esittää: Velho ja 
TarinaTapsutin. Monista lastenesityksistä tuttu Séppo Tauriainen 
(mm. Klovni Sebastian) on tehnyt täysin uuden esityksen. 
Velho Vilkkus Mercurius on Sépon Linnanmäen huvipuistolle 
suunnittelema velhohahmo. Velho tulee nyt ensimmäistä kertaa 
vierailulle esiintyjän lapsuusmaisemiin Kempeleeseen.

La 18.3. klo 12.00-13.00 Lukulemmikit tavattavissa

La 25.3. klo 13.00 Peltokurki. Peltokurki on kahden lauluntekijän 
Anna Peltomaan ja Emma Kurkisen muodostama symbioottinen 
duo. “Lennon-McCartney” -tyyppisen tekijäkaksikon taika 
perustuu vahvoihin lauluharmonioihin ja kykyyn tarkastella 
maailmaa herkkyyden kautta.

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

