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Lähditkö aamulla kotoa-
si liikkeelle pyörällä, jalan 
tai ehkä potkuttelit potku-
kelkalla? Saatoitpa käyttää 
myös omaa autoa tai hy-
pätä onnikan kyytiin. Oliko 
matkan varrella liikenne-
merkkejä, valaisimia tai su-
lan maan aikaan näkyväs-
ti välkehtiviä ja solisevia 
kosteikkoja? Ohititko puis-
toja tai ulkoliikuntapaikko-
ja? Jos vastasit kyllä, olet 
juuri käyttänyt yksiä mer-
kittävimmistä Kempeleen 
kunnan tarjoamista palve-
luista, joiden rakentami-
sesta ja kunnossapidosta 

vastaa kunnallistekniikan 
palvelualue!

Kempeleen kunnassa 
meillä kunnallistekniikan 
palveluissa huolehditaan 
yli 200 kilometrin mittaises-
ta katu-, jalankulku- ja pyö-
räilyverkosta. Vuosittain 
uutta katuverkkoa raken-
netaan noin 2–3 kilomet-
riä. Rakentamisen inves-
toinnit ovat tärkeitä alati 
kasvavassa ja kehittyväs-
sä kunnassa, jossa tärkein 
tehtävämme on turvata ny-
kyisille ja tuleville kempe-
leläisille hyvät elämisen 
ympäristöt tasavertaises-

ti. Samaan aikaan kun ra-
kennamme uusia alueita, 
on muistettava panostaa 
myös vanhojen alueiden 
saneerauksiin.

Uusia alueita 
rakentuu, vanhoja 
saneerataan
Vuoden 2021 kunnallis-
tekniikan investointeihin 
on varattu rahaa lähes 3,9 
miljoonaa euroa. Uusia 
asuinalueita rakentuu tai 
suunnitellaan niin Tähkä-
lään, Linnakankaalle kuin 
Metsärinteellekin. Yritys-
alueista Zatelliitti kuuluu 
tämän vuoden kasvaviin 
kohteisiin. Vanhemmis-
ta asuinalueista Honka-
nen on myös saamassa 
”kasvojen kohotusta”, kun 
asuinalueella perusparan-
netaan Köykkyrin-, Lehmi-
kentän-, Peipon-, Puna-
rinnan-, Puukiipijän- sekä 
Sinipyrstöntiet. Liikenne-
turvallisuus ja kestävä liik-
kuminen huomioidaan 
tänä vuonna Ylikylän laa-
tukäytävällä, jossa noste-
taan kävelyn ja pyöräilyn 
kulkuverkon tasoa Honka-
sentie-Hovimetsäntie välil-
lä.

Linnakallioon eli kempe-
leläisittäin tuttavallisemmin 
Zeniittiin, rakentuu tulevai-
suudessa erittäin merkit-
tävä asumisen, matkailun 
ja virkistyksen keskittymä. 
Alueen asemakaavan on 
tavoitteena valmistua tä-
män vuoden aikana, jonka 

jälkeen rakentaminen pää-
seekin vauhtiin ihan toden 
teolla. Entisen kalliolou-
hosmontun muotoilu ja lu-
jittaminen aloitetaan kesän 
kuluessa. Tulevaisuudes-
sa tälle uniikille paikalle on 
tarkoitus rakentua niin ui-
marantaa, puisto- ja ta-
pahtuma-aluetta kuin asu-
misen, yritystoiminnan ja 
matkailun kohteita. Upea 
paikka niin kuntalaisten 
kuin matkailijoidenkin nä-
kökulmasta!

Vehreydestä vetoa 
voimavaroihin
Myös ulkoliikuntakohteisiin 
panostetaan kuluvan vuo-
den aikana. Peipontien ja 
Liisankujan liikuntapaik-
koja parannetaan kent-
tien ja valaistuksien osal-
ta. Väärälänperän sekä 
Juurussuon kylätalon kent-
tien pinnoitteita korjataan. 
Köykkyrin suosittu virkis-
tysalue saa parannusta 
pulkkamäen viimeistelyn 
sekä kisalatujen uusimisen 
myötä ja ollaanpa alueel-
le myös suunnittelemas-
sa tulevaisuudessa SO-
ME-laavujakin. Samalla 
myös koiraladun olosuh-
teita kehitetään. Työn alla 
on lisäksi 35 kilometriä pit-
kä maastoliikuntareitistö, 
jossa reittitoimitus on täl-
lä hetkellä käynnissä. Rei-
tistön osalta rakennetaan 
kovaa vauhtia pitkospuita 
kunnan omille osuuksille.

Luontoympäristön vai-

kutukset hyvinvointiin ovat 
laajasti tutkitut. Luonto ja 
erilaiset viherympäristöt 
edesauttavat henkistä hy-
vinvointia vähentäen stres-
siä ja parantaen kykyä 
rentoutua, aktivoivat liikku-
maan sekä lisäävät myös 
ihmisten välistä sosiaalis-
ta kanssakäymistä. Kun-
nallistekniikka asuinalueil-
la ei ole pelkästään katuja 
ja niihin välittömästi liittyviä 
rakenteita. Yhtä tärkeää 
on myös ympäröivät puis-
tot, metsä- ja viheralueet ja 
tätä kautta mahdollisuudet 
lähiliikuntaan, jotta alue 
tarjoaisi kokonaisvaltais-
ta hyvinvointia asukkail-
le. Uusien asuinalueiden 
suunnittelussa ja raken-
tamisessa kiinnitetäänkin 
jatkossa entistä enemmän 
huomiota kokonaisuuksien 
luomiseen. 

Paula Kettunen
Kunnallistekniikkapäällikkö

Kunnallistekniikan investointikohteissa korostuu kokonaisuuksien rakentaminen. Kunnossapidettäviä katuja sekä pyöräily- ja jalankulkuväyliä on 
Kempeleessä yli 200 kilometriä.

Hyvällä asenteella, kaikille teille!

Linnakankaan palloiluhallin parkkialue laajenee.
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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

Kempele on vast’ikään 
saanut rutkasti positiivis-
ta huomiota eri medioissa. 
Esimerkiksi Taloussano-
mat rankkasi Kempeleen 
Suomen edullisimmak-
si omakotitaloasujien kun-
naksi ja Suomen Kuvaleh-
ti mittasi Kempeleen viiden 
tähden kunnaksi elinvoi-
man, talouden ja väestön 
perusteella.

Resurssivaliokunnan pu-
heenjohtaja Ahti Tahko-
la ja elinvoimavaliokunnan 
puheenjohtaja Tarmo Tu-
runen pitävät molemmat 
Kempeleen sijoittumisesta 
kuntien kärkikastiin merk-
kinä siitä, että kunnassa 
on tehty oikeita päätöksiä, 
tarvittaessa nopeallakin ai-
kataululla.

Valiokuntamallista 
nopeutta 
Valiokunnissa päättäjät 
pääsevät työstämään asi-
oita yhdessä henkilöstön 
kanssa, jolloin on helppo 
saada aikaiseksi huolel-

la valmisteltuja ohjauksia 
kunnanhallitukseen.Ja kun 
asiat on valiokunnissa käy-
ty tarkkaan läpi, on kun-
nanhallituksen helppo teh-
dä valiokunnan ohjauksen 
mukaisia päätöksiä, eikä 
asioita tarvitse palauttaa 
valmisteluun.

– Eräskin yrittäjä kehui, 
että ensimmäisestä puhe-
lusta kesti vuosi, kun he 
viettivät avajaisia uusissa 
tiloissa, Turunen kertoo.

Tahkola toteaakin, et-
tä valiokuntamallin suurin 
vahvuus on se, että valtuu-
tettu pääsee alusta alkaen 
suunnitteluun mukaan.

 Valtuustokauden alussa 
koko valtuusto jaetaan eri 
valiokuntiin, jolloin jokai-
sella valtuutetulla on mah-
dollisuus päästä valiokun-
tatoimintaan ja usein jopa 
juuri haluamaansa valio-
kuntaan mukaan. 

Kempele on toiminut va-
liokuntamallille eräänlai-
sena pilottikuntana, jonka 
tulokset ovat olleet niin roh-

kaisevia, että useat kunnat 
ovat rohkaistuneet vaihta-
maan Kempeleen malliin. 

Päätöksenteon kaksi 
puolta
Tahkolalla on nyt tulossa 
päätökseen kuudes kausi 
kuntapolitiikassa. Alun pe-
rin hän innostui mukaan, 
koska intoutui ajamaan 
Kempeleeseen jäähallia. 
Kun jäähallin kaupanpääl-
lisiksi saatiin aikaan vie-
lä urheiluhallikin, huomasi 
hän, että valtuutetuilla on 
oikeasti mahdollisuus vai-
kuttaa oman kunnan asi-
oihin. Sittemmin kuntapo-
litiikasta onkin kehittynyt 
hänelle eräänlainen har-
rastus, jota tekee mielel-
lään.

– Mutta kuntapäättä-
misen hitaus oli sellai-
nen asia, jonka kanssa 
piti päästä sinuiksi, olen 
sittemmin ymmärtänyt 
myös sen toisen puolen, 
hän tuumaa.

Kun budjettiin lähdetään 

JÄRJESTÖJEN JA YHTEISÖJEN 
AVUSTUKSET 2021

Kempeleen kunnanhallitus julistaa järjestöjen ja 
yhteisöjen avustukset haettavaksi ke 12.5.2021 
klo 15.00 mennessä. Avustuksen saajan tulee 
olla kempeleläinen yhteisö tai yhdistys ja 
henkilökohtaisen avustuksen saajan tulee olla 
kempeleläinen.
Hakemus tulee liitteineen toimittaa osoitteeseen 
Kempeleen kunta, Kunnanhallitus, PL 12, 90441 
Kempele. Kuoreen merkintä ’Avustushakemus’ tai 
sähköpostilla kirjaamo@kempele.fi.
Avustusta haetaan lomakkeella, jonka saa 
kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.kempele.
fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.
Hakemuksessa tulee ilmetä, mihin 
tarkoitukseen avustusta haetaan. Yhteisöjen 
ja yhdistysten tulee pyydettäessä esittää 
edellisen vuoden toimintakertomus/kuluvan 
vuoden toimintasuunnitelma. Kulttuuritoimen 
avustushakemuksen liitteenä tulee olla 
projektisuunnitelma.
Mahdollisia lisätietoja hallintojohtaja Virva 
Maskonen, p. 044 497 2238 tai sähköpostilla 
virva.maskonen@kempele.fi.

URHEILUSEUROJEN TOIMINTA-
AVUSTUKSET 2021
Kempeleen kunnanhallitus julistaa rekisteröityjen 
urheiluseurojen toiminta-avustukset haettavaksi 
vuodelle 2021.
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa ke 
12.5.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: 
Kempeleen kunta, Kunnanhallitus, PL 12, 90441 
Kempele. Kuoreen merkintä ’Urheiluseurojen 
toiminta-avustukset’. Hakemuksen voi toimittaa 
myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@
kempele.fi.
Avustusta haetaan lomakkeella, jonka saa 
kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.kempele.
fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.
Aikaväliltä 1.4.2020–31.3.2021 kertyneiden 
harjoittelupäiväkirjojen tiedot siirretään 
lomakkeelle. Harjoituspäiväkirjoja ei tarvitse 
lähettää, mutta ne on pyydettäessä pystyttävä 
esittämään.
Mahdollisia lisätietoja hallintojohtaja Virva 
Maskonen p. 044 497 2238 tai sähköpostilla 
virva.maskonen@kempele.fi.

Vuokra-asuntoja Kempeleessä
www.kempeleenkartano.fi

Valiokunnat panostavat 
ketterään päätöksentekoon
Kirjoittanut Johanna Kantola

Sosiaalitoimiston ovet suljettuna 
perjantaina 14.5.2021.  
Asiointi vain ennalta sovitusti.
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MYYTÄVÄNÄ POLTTOPUITA
Tekniset palvelut myy tarjousten perusteella 
polttopuita.
Myytävät kasat sijaitsevat: 
Linnakankaalla Vedenneidontien varrella.
Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää 
kaikista kasoista, mutta tarjoajalla on mahdollisuus 
saada vain kaksi kasaa.
Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa 
Kempeleen kunnan internet-sivuilta osoitteesta 
www.kempele.fi/polttopuut.
Vaihtoehtoisesti paperilomakkeen voi noutaa 
Kempeleen pääkirjastolta Zeppeliinintie 1, kirjaston 
aukioloaikana (ma–to klo 10-19, pe klo 10–17, la 
klo 10–15).
Tarjoukset tulee jättää sähköpostilla tai suljetussa 
kirjekuoressa perjantaihin 23.4.2021 klo 14.00 
mennessä, 
• kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi,
• Vihikari 10 ulko-oven vieressä olevaan  

Kempeleen kunnan postilaatikkoon,
• Postitse os. Kempeleen kunta PL 12, 90441 

Kempele.
Otsikoi sähköpostisi/kirjekuoresi tekstillä 
POLTTOPUUT.
Maksu laskutetaan. Polttopuut voi hakea, kun lasku 
on maksettu.

Lisätietoja:
Paula Taskila p. 050 316 9669 tai  
Marjo Törmänen p. 044 497 2313.

13.4.2021
Tekniset palvelut

pyytämään lisää rahaa, 
täytyy kyse olla erittäin tär-
keistä ja isoista asioista ja 
tottakai ne täytyy valmistel-
la huolella. Tahkola antaa 
kyllä kunnalle kehuja myös 
ketteryydestä esimerkik-
si yritystonttien osalta, joi-
den parissa on voitu tehdä 
hyvinkin nopeita päätöksiä 
ja yrittäjät ovatkin kiitelleet 
kuntaa ripeydestä.

Mikään malli ei kuiten-
kaan ole täydellinen ja mo-
lemmat edustajat näkevät, 
että tulevaisuuteen lähdet-
täessä mallia kannattaa 
tarkastella myös siltä kan-
nalta, miten sitä voisi kehit-
tää.

Valiokuntamallilla saa-
vutettu nopeus on va-
liokuntien lisäksi osaksi 
viranhaltijoille suodun pää-
töksenteon ansiota. Viran-
haltijapäätöksillä voidaan 
edistää asioita hyvinkin no-
peasti. Turunen kuitenkin 
pohtisi tulevaisuudessa, 
voisiko demokratiaa lisätä 
esimerkiksi lisäämällä luot-
tamushenkilöiden edusta-
jan kunnan johtoryhmään.

Hänen mukaansa nyky-
mallissa virkamiehillä on 
paljon valtaa, jonka myötä 
edustajat vaativatkin heil-
tä paljon, tämän myötä de-
mokratia on hyvi pysynyt 
päätöksenteossa mukana.

Parempaa palvelua 
yrittäjille
Elinkeinovaliokunnan pu-
heenjohtajana Turunen on 
kuitenkin hyvin tyytyväinen 
siihen, että valiokuntamal-
lilla ohjaukset on voitu teh-
dä erittäin sujuvasti, joten 
yrittäjien tarpeisiin voidaan 
vastata kohtuullisessa 
ajassa. Elinkeinoelämän 
tarpeet tulevat eteen no-
peasti ja niihin pitää pys-
tyä reagoimaan. Pitää pys-
tyä nopeassa aikataulussa 
tekemään kauaskantoisia 
päätöksiä, jotka kestävät 
aikaa. 

Nopea reagointikyky on 
tarkoittanut, että Kempe-
leeseen on saatu muutta-
maan huomattava määrä 
uusia yrityksiä. Yrittäjiltä 
saatua palautetta Turunen 
luonnehtiikin jopa yltiöposi-
tiiviseksi. Valtuustokaudel-
ta on jäänyt käteen paljon 
onnistumisia.

Hyvä palvelu on Turusen 
mukaan vaatinut sitä, että 
niin valiokunnalla kuin vi-
ranhaltijoilla on aktiivinen 
ja henkilökohtainen ote 
elinkeinoelämän asioihin. 

Resurssivaliokunta
• Resurssivaliokunta keskittyy talous- ja  

henkilöstöasioiden ohjaamiseen. 
• Henkilöstöasiat kulkevat mukana ympäri vuo-

den. Kevään suurin asia on tilinpäätös. 
• Kesälomakauden jälkeen käsiteltäväksi tulee 

taas talousarvio.

Elinkeinovaliokunta
• Elinkeinovaliokunnan ohjaukset pyörivät  

nimensä mukaisesti elinkeinoelämän ympärillä. 
• Valiokunnan käsittelyssä on erityisesti tontti- ja 

kaava-asioita.
• Esimerkiksi Zeniitin kaava-asiat ovat hakeneet 

kantaa myös elinvoimavaliokunnasta.  
Keskusteluissa on ollut, minkä kokoisia tontteja 
pitäisi olla, kuinka paljon ja minkä tyyppiselle 
liiketoiminnalle.

Kempele Akatemian

lasten ja nuorten
kesätoiminta
- mukavaa touhua

kesäpäiviin

Lasten ja nuorten kesätoiminnassa 
tarjolla on mukavaa yhdessäoloa.
Ohjelmassa on jokaiselle jotakin:  
liikuntaa, musiikkia, kuvataiteita ja 

muuta kivaa harrastamista. 
Ohjelma päivittyy huhti-toukokuun  

aikana osoitteeseen 
www.kempele.fi/kesatoiminta.

Katso tarjonta ja klikkaa itsesi mukaan!
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Ketolanperän koulu
Maanantai
• klo 14.15 ja 15.15 Jalkapallokerho 3.-4. 

luokkalaisille

Tiistai
• klo 13.15 Pihapelit ja – leikit 3.-4. luokkalaisille
• klo 15.15 Suuret seikkailut 3.-4. luokkalaisille

Torstai
• klo 14.00 Sählykerho 3.-4. luokkalaisille
• klo 15.00 Palloilukerho 3.-4. luokkalaisille
• klo 14.00 ja 15.00 Pelikerho 3.-4. luokkalaisille

Perjantai
• klo 14.15  Tanssi 3.-4. luokkalaisille
• klo 14.15 Thainyrkkeily 3.-4. luokkalaisille

Kirkonkylän koulu
Maanantai
• klo 15.00 ja klo 16.00 Thainyrkkeily 5.-6. ja  

7.-9. luokkalaisille
• klo 15.00 ja klo 16.00 Tanssi 5.-6. ja  

7.-9. luokkalaisille
• klo 15.30 Liikuntakerho 5.-4. luokkalaisille

Tiistai
• klo 14.00 Jalkapallokerho 5.-6. luokkalaisille
• klo 14.00 ja klo 15.00  Bändikerho 3.-4. ja  

5.-6. luokkalaisille
• klo 15.00 Toiminnallinen pelikerho 5.-6.  

luokkalaisille
• klo 16.00 ja klo 15.00 Tennis 3.-4. ja  

5.-6. luokkalaisille
• klo 15.00 ja klo 16.00 Polkuja päin 5.-6. ja  

7.-9. luokkalaisille
• klo 16.00 ja klo 15.00 Kuvataidekerho 3.-6. ja 

7.-9. luokkalaisille

Keskiviikko
• klo 14.00 Jääurheilu 5.-6. luokkalaisille
• klo 14.00 ja klo 16.00 Suuret seikkailut 3.-4. ja 

7.-9. luokkalaisille
• klo 15.00 Tanssi & liikunta 3.-4. ja 5.-6.  

luokkalaisille

Torstai
• klo 14.45 ja klo 15.45 Kuntosalistartti 8. ja 9. 

luokkalaisille
• klo 15.00 4H Kädentaidot kerho 3.-4.  

luokkalaisille
• klo 16.00 4H Yrityskurssi 7.-9. luokkalaisille
• klo 16.15 Tanssi & liikunta 7.-9. luokkalaisille

Perjantai
• klo 14.00, klo 15.00 ja klo 16.00 Salibandy  

3.-4., 5.-6. ja 7.-9. luokkalaisille
• klo 14.00 ja klo 15.00 Jääurheilu 3.-6. ja  

7.-9. luokkalasille
• klo 15.00 ja klo 16.00 Sulkapallo 3.-4. ja 5.-6. 

luokkalaisille
• klo 15.00 ja klo 16.00 Palloilukerho 3.-4. ja 7.-9. 

luokkalaisille

Linnakankaan koulu
Maanantai
• klo 16.00 Tanssi & liikunta 5.-6. luokkalaiset 
• klo 16.00 Palloilukerho 5.-6. luokkalaiset
• klo 16.00 Suuret seikkailut 5.-6. luokkalaiset
• klo 15.00 / klo 16.00 Polkuja päin 7.-9. ja  

3.-4. luokkalaiset

Tiistai
• klo 16.00 Thainykkeily 7.-9. luokkalaiset
• klo 16.00 Tanssi 5.-6. luokkalaiset

Keskiviikko
• klo 16.00 Karate 5.-6. luokkalaiset
• klo 15.00 Jalkapallokerho 3.-4. luokkalaiset

Perjantai
• klo 16.00 Liikuntakerho 5.-6. luokkalaiset
• klo 15.00, klo 14.00 ja klo 16.00 4H  

Luontokerho 3.-4., 5.-6. ja 7.-9. luokkalaiset
• klo 15.00 4H Yrityskurssi 7.-9. luokkalaiset

Santamäen koulu
Tiistai
• klo 14.30 ja klo 15.30 4H Luontokerho 3.  

ja 4. luokkalaiset
• klo 15.30 Liikuntakerho 3. luokkalaisille

Keskiviikko
• klo 15.30 Palloilukerho 4. luokkalaiset

Torstai
• klo 14.30 Tanssi 3.-4. luokkalaiset
• klo 15.30 Thainyrkkeily 3.-4. luokkalaiset

Perjantai
• klo 13.00 ja klo 14.00 Jalkapallokerho 3. ja 4. 

luokkalaiset

Ylikylän koulu
Maanantai
• klo 14.00 Käsityöpaja 3.-4. luokkalasille
• klo 15.00 4H Luontokerho 5.-6. luokkalasille
• klo 15.15 Kuvataidekerho 5.-6. luokkalaiset
• klo 16.00 4H Luontokerho 7.-9. luokkalaisille

Tiistai
• klo 15.00 Palloilukerho 5.-6. luokkalaisille
• klo 16.00 Palloilukerho 7.-9. luokkalaisille
• klo 15 Omatoimikuntosali 7.-9. luokkalaisille
• klo 14.15 Tehdään peli 5.-6. luokkalaiset 
• klo 15.15 Tehdään peli 7.-9. luokkalaiset

Keskiviikko
• klo 14.00 Polkuja päin 5.-6. luokkalaisille
• klo 15.00 Polkuja päin 7.-9. luokkalaisille
• klo 14.00 Tanssi 3.-4. luokkalaisille
• klo 15.00 Tanssi 5.-6. luokkalaisille 
• klo 15.15 Dynamovalmennus 3.-6. luokkalaisille
• klo 15.30 Frisbeegolf 3.-4. luokkalaiset
• klo 14.30 Frisbeegolf 5.-6. luokkalaiset

Torstai
• klo 15.00 Omatoimikuntosali 7.-9. luokkalaisille
• klo 15.00 Suuret seikkailut 5.-6. luokkalaisille
• klo 15.00 Liikuntakerho 3.-4. luokkalaisille
• klo 15.15 Tanssi & liikunta 5.-6. luokkalaisille
• klo 16.00 Suuret seikkailut 7.-9. luokkalaisille
• klo 16.00 Liikuntakerho 5.-6. luokkalaisille
• klo 16.00 Jalkapallokerho 5.-6. luokkalaisille

Perjantai
• klo 15.30 Esports-kerho 7.-9. luokkalaisille

Tarjolla maksuttomia harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Seuraavissa 
ryhmissä tilaa. Yksittäisiä paikkoja voi löytyä vielä myös muista harrastusryhmistä. 
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen osoitteesta www.kempele.fi/akatemiaaction.
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kempele-opisto

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen 
musiikin yksilöopetukseen ja taiteen  
perusopetukseen lukuvuodelle 2021–2022

Musiikin yksilöopetus
Ilmoittautuminen 4.5. klo 9.00 alkaen.
HUOM! Kaikki ennakkoilmoittautuneet saavat aluksi vara-
sijan. Opiskelupaikan varmistumisesta ilmoitetaan henkilö-
kohtaisesti. Uusia opiskelijoita otetaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä, mikäli paikkoja vapautuu.
Opetus on yksilöopetusta 30 min./vko/opiskelija.
Kurssimaksu laskutetaan opiskelupaikan varmistuttua. 
Kurssimaksu on 180 euroa/lukuvuosi.
Yksilöopetusta annetaan seuraavissa instrumenteissa ja 
laulunopetuksessa: 
piano, poikkihuilu, harmonikka, viulu, sello, rummut, klas-
sinen kitara, sähkökitara, sähköbasso, kantele, klarinetti 
ja saksofoni. Lisäksi: klassinen yksinlaulu ja pop/jazz -yk-
sinlaulu.

Lisätiedot:
musiikinopettaja Kari Suvilehto p. 050 5236 832.

Taiteen perusopetus, musiikki 
(yleinen oppimäärä)
Ilmoittautuminen 12.4. klo 9 alkaen
Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle ete-
nevää lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen 
opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmais-
ta itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilli-
seen ja korkea-asteen koulutukseen. 
Taiteen perusopetuksessa opiskeltavat soittimet: viulu, sel-
lo, piano, huilu, klarinetti, saksofoni, klassinen kitara, säh-
kökitara, 5-rivinen harmonikka, 2-rivinen harmonikka, rum-
mut.

Lisätiedot:
taiteen perusopetus, suunnittelijaopettaja Heli Suihkonen 
p. 040 141 8095 

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2021-2022 
muihin opintoihin
Ilmoittautuminen 14.8. klo 9 alkaen.

Kursseille ilmoittautuminen
Kempele-opiston kursseille ilmoittautuminen tapahtuu 
netissä osoitteessa www.kempele.fi/kempele-opisto tai 
puhelimitse soittamalla numeroon 050 463 6431. 

Pyydämme seuraamaan Kempeleen kunnan ja Kempe-
le-opiston koronatiedotusta nettisivuillamme. Mikäli kurs-
si joudutaan perumaan tai kurssin ajankohta muuttuu, il-
moitetaan siitä osallistujille tekstiviestillä. Kurssimaksun 
voi jättää maksamatta ilmoittautumisen yhteydessä. Las-
kutamme kurssimaksun, kun kurssi on toteutunut. 

Muotoilu, käden taidot
110435, Ompelumaraton
• TAITOLA, OMPELUTILA
• Honkasentie 15 B
• La 9.00–19.15
• 15.5.2021
• Henna Luokkanen
• 30,00 €

Tuntuuko että kurssityöt ovat 
jäämässä kesken? Onko kaa-
peissa kenties keskeneräisiä 
ompeluksia? Vai etkö ole eh-
tinyt kursseille? Varaa nyt ai-
kaa yhteen urakkalauantaihin 
ja tule ompelemaan kokonai-
seksi päiväksi. Halutessasi 
voit ottaa mukaan oman sau-
murin.

110449, Hopeakoru D

• SANTAMÄKITALON 
KOULU, TEKN.LK.

• Peltomiehentie 5
• Pe 17.45–21.00,  

La 9.00–14.00,  
Su 9.00–14.00

• 23.–25.4.2021
• Leila Ronkainen
• 36,00 €

Kurssilla voit valmistaa ho-
peakorusi hopealangasta, 
levystä sekä hopea- tai al-
pakkalusikoista. Opit hopea-
työskentelyn perustyötapoja 
esim. lenkkien tekoa, ketjujen 
punontaa, juottamista, pinta-
kuviointia, levyn muotoilua 
sekä kapussi-muotoisen (si-
leäpohjainen, päältä pyöre-
äksi hiottu) kiven/lasin istutta-
mista koruusi. 

Voit ottaa mukaasi myös 
reiällisiä kiviä, parittomia kor-
viksia ym. vanhoja korun osia 
liitettäväksi työhösi. Ohjaajal-
la lankoja ja levyä myytävänä 
kurssilla tehtäviin töihin.

110461, Keramiikkaa 
puutarhaan päiväryhmä
• TAITOLA,  

KERAMIIKKAPAJA
• Honkasentie 15 B
• Ke 14.00–17.15
• 5.–19.5.2021
• Anna Matinlauri
• 50,00 €

Kurssilla valmistetaan puutar-
haan sopivia keraamisia esi-
neitä, koristeita, eläinhahmo-
ja, ruukkuja yms. Et tarvitse 
aiempaa kokemusta keramii-
kan tekemisestä. Savi ja lasit-
teet kuuluvat kurssin hintaan.

110469, Kukkaseppele 
kesän juhliin
• TAITOLA,  

KERAMIIKKAPAJA
• Honkasentie 15 B
• Su 12.00–15.15
• 23.5.2021
• Minna Ekdahl
• 15,00 €

Opetellaan tekemään muh-
kea kukkaseppele kesän juh-
liin tai vaikkapa juhannuksek-
si. Ei edellytetä kokemusta 
kukkasidonnasta. Opettaja 
perii materiaaleista materiaa-
limaksun 20€.

110473, Kalligrafiakurssi: 
Italic ja Black out -poetry
• TAITOLA,  

MONITOIMITILA
• Honkasentie 15 B
• La 10.00–16.00,  

Su 10.00–16.00
• 22.–23.5.2021
• Pauliina Yliniitty
• 42,00 €

Kurssilla harjoittelemme kau-
nista, moneen tilanteeseen 
sopivaa italic-käsialaa. Maa-
laamme/värjäämme paperei-
ta vesivärein ja opettelemme 

kirjoittamaan runoja Black out 
poetry -tekniikan avulla. Tait-
telemme haitarikirjan, jonka 
sivuille kokoamme tämän kai-
ken kauniiksi kokonaisuudek-
si.Kirjoittamisessa käytämme 
perinteistä kirjoitusvälinettä 
eli tasaterää. Voit osallistua 
kurssille, vaikka et olisi aiem-
min harrastanut kalligrafiaa. 

Kielet
120707, Matkailuespanjan 
lyhytkurssi, kevät
• YLIKYLÄN YHTENÄISK-

OULU, LK. 219/221
• Nerolantie 4
• Ti 17.30–20.45,  

To 17.30–20.45
• 1.–3.6.2021
• Anna Kaisa Puhakka
• 20,00 €

Matkailijan sanastoa ja tilan-
teita mm. kahvilassa, hotellis-
sa, ostoksilla, ravintolassa ja 
lääkärissä. Kurssi lähtee al-
keista. Kurssipäivät ovat 1.6. 
ja 3.6. Opiskelumateriaali 
opettajalta. Tarvittaessa kurssi 
voidaan toteuttaa etänä.

Kotitalous
810203, Merenantimia 
kreikkalaisittain
• LINNAKANGASTALON 

KOULU, KOTITALOUSLK
• Linnakaarto 20
• La 10.00–13.15
• 15.5.2021
• Anthi Kelempisioti
• 30,00 €

Kurssilla tutustutaan erilai-
siin merenantimiin mm. mus-
tekalaan ja katkarapuihin ja 
opitaan valmistamaan ne 
kreikkalaisittain. Lopuksi nau-
timme yhdessä tehdyt ruoat. 
Raaka-aineet sisältyvät kurs-
simaksuun.

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

liikuntapalvelut

Virkistysuimala Zimmari
Virkistysuimala Zimmari on yleisöltä suljettu 25.4.2021 saakka. Ilmoitamme 
nettisivuillamme ja Kempeleen Liikuntapalveluiden Facebookissa sekä 
Instagramissa aikatauluista ja muutoksista.
Poikkeuksena koulujen uinnit, alle 18 vuotiaiden harrastustoiminta (ei 
vauvauinti) ja huippu-urheilijoiden harjoittelu sekä ohjattu kuntoutus sekä 65 
vuotta täyttäneet liikkujat voivat tulla uimaan hallin aukioloaikojen puitteissa.

Aukioloajat
• ma 10–16.00
• ti, ke, to 6.30–16.00
• pe 9.00–16.00
• la 8.00-–15.00
• su 9–15.00

Kesän uimakouluista tiedotetaan lähiviikkoina
Kesän uimakouluista tulee infoa Zimmarin Facebookiin, Instagramiin sekä 
kunnan nettisivuille, kun tiedetään miten uudet koronalinjaukset vaikuttaa kesän 
toimintaan.
Iloista kevättä, toivottaa Virkistysuimala Zimmarin väki. 

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 lasten 
liikuntaryhmät jatkuvat. Aikuisten soveltavan liikunnan 
ryhmät jatkuvat, kun rajoitukset kevenevät. Tulevan ke-
sän tarjonnasta tulee tietoa nettisivuille, kun kesän ryh-
mät varmistuvat.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
• www.kempele.fi/soveltavaliikunta
• Erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti,  

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

Ikäihmisten liikunta 
Sisäliikuntaryhmät
Sisäliikuntaryhmät jatkuvat, kun rajoitukset kevenevät. 
Ryhmäläisille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Ulkoliikunta
Puistoissa, Köykkyrissä ja museolla alkavista ulkoliikun-
taryhmistä ilmoitetaan kirjaston ilmoitustaululla, asukas-
tuvan ovessa sekä kunnan tiedotuskanavissa.
KotiTv
KotiTv tarjoaa ikäihmisille liikunnallista etäopetusta, vi-
rikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuk-
sellista sisältöä joka arkipäivä klo 11–13.

KotiTV on kanavapaikalla 33 (antenni-TV) tai 66 (DNAn 
kaapeli-tv:n kanavapaikalla).
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
• www.kempele.fi/senioreidenliikunta
• Ikäihmisten liikunnanohjaaja Minna Lammassaari,  

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

Syksyn ja kevään salivuorot ovat haettavissa
Syksyn ja kevään liikuntasalien vuorot (16.8.2021–22.5.2022) ovat haettavissa 
sunnuntaihin 9.5.2021 saakka. Koulujen salivuorojen lisäksi voi hakea myös 
päiväkotien salivuoroja. 
Järjestöt ja seurat voivat hakea vuoroja suoraan Tilamisu-ohjelman kautta 
omilla käyttäjätunnuksilla 16.8.2021–22.5.2022 väliselle ajanjaksolle. Muiden 
kuntalaisten tulee tehdä liikuntasalien vuorohakemus. Täytetty hakemus tulee 
lähettää sähköpostilla osoitteeseen juha.vuoti@kempele.fi. Hakemus löytyy 
kunnan nettisivuilta: www.kempele.fi/lomakkeet liikunta otsikon alta. 
Seurojen neuvottelutilaisuus vuorojen jakamisesta järjestetään 24.5.2021 klo 
17:00. Kutsu lähetetään erikseen. Vahvistetut vuorot ilmoitetaan kaikille vuorojen 
hakijoille sähköpostitse, kun vuorot on jaettu. Vuorot jaetaan ensin kunnan omaan 
toimintaan, järjestöille ja seuroille. Tämän jälkeen vapaat vuorot annetaan muille 
hakijoille. Tuemme lasten ja nuorten harrastustoimintaa tarjoamalla salivuorot alle 
18-vuotiaille suotuisaan harjoitteluaikaan, arkipäivisin klo 17.00–19.00. Kunnan 
tilojen edullisuus mahdollistaa seuroissa alhaiset harrastemaksut ja näin lasten 
sekä nuorten liikunnan tukemisen.
Tuntihinnat: Kempeleläisten seurojen alle 18-v toiminta 3,00 €. Kempeleläisten 
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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nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyö 
Etsivä nuorisotyö tukee 15–28-vuotiaita kempeleläisiä nuo-
ria. Etsivän nuorisotyön avulla voit löytää polkusi, joka voi 
liittyä esim. työnhakuun, opiskeluun tai itsenäistymiseen. 

Meihin voit olla yhteydessä puhelimitse tai jättää yhtey-
denottopyynnön osoitteessa www.kempele.fi/etsivanuo-
risotyo olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Työpajatoiminta
Kempeleen starttipaja tarjoaa tukea 18–28-vuotiaiden työt-
tömien ja ilman opiskelupaikkaa olevien nuorten elämän-
hallintaan. Starttivalmennus toteutetaan ryhmämuotoisena 
toimintana, mutta sisältää myös yksilövalmennusta. 

Starttipajalle hakeudutaan kunnan kotisivuilla olevan lo-
makkeen kautta, kaikki hakijat haastatellaan. Voit olla myös 
yhteydessä työvalmentajiin Sanna Härmään ja Pilvi Vuo-
majokeen.

Kempeleessä koronarajoituksia on jatkettu su 
25.4.2021 saakka. Pohjois-Pohjanmaan korona-
tilannetta seurataan ja toimitaan annettujen oh-
jeiden mukaisesti. Nuorisotyötä jatketaan etä-
toiminnoissa verkossa ja puhelimitse, koululla 
tehtävänä työnä, lasten- ja nuortentiloilla pienryh-
mä toimintoina. 
Kempeleen Nuorisopalveluiden avointilatoiminta 
pidetään suljettuna, pienryhmätoiminnot jatkuvat 
normaalisti ja lapsille suunnattu tilatoiminta mah-
dollistetaan kohdentamalla tietylle luokka-asteel-
le. (lisätiedot nettisivuilla)
Nuorisopalvelujen ajankohtainen toiminta on nä-
kyvissä www.kempele.fi/nuorisopalvelut.

Rajoitusten vaikutukset toimintaan

YHTEYSTIEDOT

Nuorisopalvelujen päällikkö
• Sanna Tauriainen, p. 050 3078 981

Nuorisotyöntekijät
• Riikka Kärkkäinen, p. 044 4972 288
• Juho Ljokkoi p. 044 4972 286 
• 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 tarjoaa maksu-
tonta neuvontaa ja ohjaus-
ta 15–29-vuotiaille ja kokoaa 
eri palvelut yhden katon alle. 
Sinun ei tarvitse tietää, kuka 
on oikea taho hoitamaan asi-
aasi – riittää, kun astut oves-
ta 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!

Ohjaamosta on saatavilla 

tiettyinä päivinä Kelan, opin-
to-ohjaajan, psykiatrisen sai-
raanhoitajan, liikuntaneu-
vonnan, työllisyyspalvelujen, 
etsivien nuorisotyöntekijöi-
den sekä sosiaaliohjaajan 
palveluja. Tarkista osoittees-
ta ohjaamot.fi, milloin eri asi-
antuntijat ovat paikalla Oh-
jaamossa! (www.ohjaamot.fi/
kempele)

Aukioloaikojen puitteis-
sa voit saapua ilman ajan-

varausta, yksin tai yhdessä 
kaverin kanssa. Halutessasi 
voit varata myös ajan etukä-
teen soittamalla tai laittamal-
la viestiä alla oleviin nume-
roihin. 

Mistä meidät löytää?
• Kauppakeskus Zep-

pelin, 2 krs (Subwayn 
päädyssä)

Palvelemme avoimin ovin
• Ma–ke 12–16
• To 12–18
• Muulloin ajanvarauksella
• Tukea ja neuvontaa 

myös etänä, soita tai laita 
viestiä (myös WhatsApp)!

• Heidi: 040 6116 885
• Niko: 040 1821 244

Palveluja nuorille yhden oven taktiikalla! 

Amazing Kempele tiistaina 
11.5.2021 klo 17.00-20.00
Osallistu tapahtumaan työkavereiden, kumppanin, 
lastesi, kavereidesi kanssa tai haasta vaikka koko 
työyhteisö mukaan pyöräilyyn mukavan tapahtu-
man merkeissä! 

Lisätietoa ja ilmoittautumisen löydät osoittees-
ta www.kempele.fi/nuorisopalvelut. Tapahtumasi-
vu löytyy myös Facebookista Amazing Kempele 
11.5.2021 -nimellä.Tapahtumaa ovat järjestämäs-
sä Kempele Akatemian toimijat, Kempeleen Seu-
rakunta ja Kempele Seura.
Lisätietoa antaa Riikka Kärkkäinen (riikka.
karkkainen@kempele.fi, p. 050-497 2288) ja Juha 
Vuoti (juha.vuoti@kempele.fi, p. 040-570 4711).

Kesätoiminta 2021
Lasten- ja nuorten kesätoiminnas-
sa tarjolla on mukavaa yhdessä-
oloa. Ohjelma päivittyy huhti-tou-
kokuun aikana osoitteeseen www.
kempele.fi/kesatoiminta. Katso 
tarjonta ja klikkaa itsesi mukaan!

Luvassa mm. lapsille päiväret-
kiä, nuorille avointa tilatoimintaa ja 
perheen pienimille avointa liiken-
nepuisto-toimintaa huomioiden 
sen hetkiset korona- ja kokoontu-
misrajoitukset. 

Tiedotamme ajankohtaisista toi-
minnoista omissa somekanavis-
samme.

http://www.kempele.fi/nuorisopalvelut
mailto:etunimi.sukunimi@kempele.fi
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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

Poikkeuksia aukioloaikoihin:
• Pe 30.4. avoinna klo 10–16
• La 1.5.    suljettu (vapun päivä)
• Ke 12.5. avoinna klo 10–16
• To 13.5. suljettu (helatorstai)

Tietotorin omatoimikirjasto 
Kirkonkylän koulun D-talo, Koulutie 4B  
(kempele-hallin puolelta).

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

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

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

Kirjasto somessa
       Kempeleen kirjasto  Kempeleenkirjasto

Koronarajoitukset Kempeleen 
kirjastoissa 25.4.2021 saakka
Kirjastot ovat avoinna normaalien aukioloaikojen mu-
kaan. Palvelut ovat rajoitettuja. Kirjastossa on käytössä 
pika-asiointi (max. 15min.): lainaus, varausten nouto se-
kä palautus. Kirjastoon ei voi jäädä työskentelemään tai 
oleskelemaan. Lehtisali on poissa käytöstä.

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

Pääkirjaston palautusluukku on avoinna koko ajan.
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 mak-
suja on kertynyt 12 euroa tai enemmän.

Muista kirjastossa asioidessasi hygieniaohjeet, turva-
välit ja maskisuositus. Kirjaston henkilökunta käyttää 
maskeja ja visiirejä turvallisuusohjeita noudattaen. Ota 
huomioon niin muut asiakkaat kuin henkilökunta. Kon-
taktit kirjaston henkilökunnan ja asiakkaiden välillä pyri-
tään pitämään lyhyinä. Tule kirjastoon vain terveenä!
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