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Kunnallistekniikan kuulumisia
Kevätaurinko lämmittää päivisin jo 
mukavasti ja me ihmiset olemme 
hyvillä mielin talven otteen hellittä-
essä. Teknisen puolen yksiköissä ei 
toiminta hiljene talvellakaan. Paljon 
on menneen talven aikanakin ahke-
roitu. Myös monenlaisia suunnitte-
luprojekteja ensi kesää ja tulevai-
suutta varten on viety eteenpäin.

Liikunta-alueilla on pidetty kun-
nossa jääkenttiä, hiihtolatuja ja tu-
listelupaikkoja. Kempeleen hiihto-
laduilla onkin voinut kohdata tänä 
talvena paljon muita hiihdosta in-
nostuneita reippaita kuntalaisia. 
Perheet ovat voineet nauttia hy-
vistä ulkoilukeleistä pulkkamäissä 
Köykkyrissä, Zaanalla ja Sarkki-
rannassa. Runsasluminen talvi on 
mahdollistanut pitkän hiihtolatujen 
ylläpitokauden.

Kempeleessä on rakennettu uu-
sia alueita omajohtoisina työmaina 
läpi talven. Kylmä ja luminen talvi 

on haastanut rakentamista. Lin-
nakankaalla uudet kadut odotta-
vat kesän 2022 omakotitaloraken-
tajia ja Metsärinteelle valmistuu 
kevään aikana uusia tonttikatuja. 
Linnakankaalle valmistellaan ke-
vään aikana uuden pääpyörätien 
rakentamista. Hanke sisältää Ou-
luntullintien alikulkukäytävän ja 
kuntoreittiyhteyden Metsokankaal-
le. Toteutuessaan reitti nopeuttaa 
Oulun ja Kempeleen kevyenliiken-
teen yhteyttä entisestään. Zeniitin 
kaavasta on toteutumassa yritys-
alue ensimmäisenä osiona alueen 
luoteisosasta. Lisäksi katujen sa-
neerausta suoritetaan tänä vuon-
na Santamäen alueella.

Puistojen ja yleisten alueiden 
kunnossapidossa on tänäkin tal-
vena keskitytty leikkipaikkojen kul-
kuväylien ja välineiden ympäris-
tön kunnossapitoon. Myös kadun 
varsilla olevia penkkejä on puh-

distettu lumisateiden jälkeen ja 
tarvittaessa myös hiekoitettu. Ke-
vään työt ovat aloitettu puistomet-
sien hoitotöillä. Yleisten alueiden 
ja kiinteistöjen ryhmäkasvit ovat jo 
kasvamassa puutarhoilla. Ryhmä-
kasvit istutetaan kuntalaisten ilok-
si kesäkuun alussa.

Tänä talvena katujen kunnos-
sapitokalusto on ollut erityisen 
kiireinen. Lunta on vuoden en-
simmäisinä kuukausina satanut 
ennätysmääriä. Se on aiheuttanut 
monenlaista haastetta niin kunta-
laisille kuin kunnossapidolle. Mo-
nen omakotiasujan, yrityksen ja 
taloyhtiön murheena on tänä tal-
vena ollut lumien mahtuminen 
omille piha-alueille. Myös kunta 
on joutunut ajamaan lunta katu-
alueiden kriittisimmistä paikoista 
lumenläjityspaikalle.

Liukkaudentorjuntaa on teh-
ty ja hiekoitushiekkojen harjauk-

set ovat pian ajankohtaiset. Har-
jaustyö voidaan aloittaa vasta, kun 
pyörätiet ja ajoradat ovat kunnol-
la sulaneet lumesta ja jäästä sekä 
yöpakkaset ovat hellittäneet. Täs-
säkin asiassa mennään turvalli-
suus edellä.

Meitä ilahduttaa suuresti, et-
tä pääpyörätiereittimme on hyvin 
suosittu ja liikkuminen pyöräillen 
on lisääntynyt. Pääpyörätiereittiä 
on Kempeleessä yli 10 km, jonka 
kunnossapitoon panostetaan pal-
jon. Maaliskuun alussa pidettiin 
yhdessä hoitourakoitsijan kans-
sa pääpyörätiereitin keskusteluti-
laisuus Zeppelinin edessä pyörä-
tien varrella. Kohtasimme tuolloin 
monia kuntalaisia, joilla kaikilla oli 
vain hyvää palautetta pääpyörä-
tiestä.

Hyvää kevättä toivoo Kunnallis-
tekniikan väki
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Varaa esittely-/myyntipöytä 
Hyvä kasvaa Kempeleessä 
-tapahtumasta !
Hyvä kasvaa Kempeleessä järjestetään Pirilän tilalla la 27.8.2022. 
Tapahtumassa on mukana erilaisia liikunta- ja kulttuuriaktiviteetteja, musiikkia ja ruokaa. Yrityksillä ja yhtei-
söillä on nyt mahdollisuus varata oma paikka ulkoa erilaisille esittely-, myynti- ja tapahtumapisteille. Esittely 
-ja myyntipisteet ovat ulkona, ja ne ovat sähköttömiä. Teltallisia paikkoja on rajattu määrä, paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikat ovat maksuttomia.
Paikkavaraukset ja lisätiedot osoitteessa: www.kempele.fi/hkk
Ilmoittaudu mukaan 15.6. mennessä!

Lisätiedot: 
Anne Toppari, anne.toppari@kempele.fi, p. 050 463 6457
Minna Lehtomaa, minna.lehtomaa@kempele.fi, p. 040 186 5975

Infotilaisuus 
muuttuvan maankäytön 
mahdollisuuksista
Tervetuloa kuuntelemaan ja ver-
kostoitumaan Kempeleen kaavoi-
tuksen ja yrityspalvelujen EXIT-
infoon 10.5.2022 klo 15 kunnan 
tiloissa osoitteessa Vihikari 10.

Tilaisuus on suunnattu maan-
omistajille, taloyhtiöille, isännöit-
sijöille ja rakennusliikkeille, joil-
la on kiinnostusta olla mukana 
EXIT-hankkeissa tulevina vuosi-
na.  EXIT-kohteet ovat maapoliit-
tisen ohjelman mukaisia mahdol-
lisia sopimuskaavoituskohteita, 
joissa entinen käyttö on lakannut 
tai lakkaamassa. Kohteiden tu-
lee sijaita tiivistyvän tai muuttuvan 
maankäytön alueella ja olla linjas-
sa kunnan kehittämistavoitteiden 
kanssa.  EXIT-menettelyn tarkoi-
tus on edistää vanhentuneiden ja 
käytöstä poistuvien rakennuskoh-
teiden uudistumista asemakaavoi-
tuksen keinoin.

Tilaisuudessa esitellään sopi-
muskaavoituksen periaatteita ja 
toimintamallia Kempeleen kun-
nassa sekä kaavoitukseen ryhty-
misen edellytyksiä. Lisäksi osallis-
tujilla on mahdollisuus keskustella 
ja verkostoitua kahvitarjoilun ää-
ressä. Lisätietoja saat sähköpos-
titse: kaavoitus@kempele.fi.

Ylijäämämaiden 
läjittäminen Kempeleessä
Kempeleen kunnan Tahkoselän-
tiellä sijaitsevan maanläjityspaikan 
ympäristöluvan mukainen vuosi-
ajokapasiteetti on täyttynyt. Näin 
ollen Tahkoselän läjitysalueelle ei 
tällä hetkellä oteta vastaan ylijää-
mämaita ollenkaan. 

Ylijäämämaita on tuotu paljon 
sekä kunnan omilta työmailta se-
kä useiden rakennusliikkeiden toi-
mesta, joten sekä vuosikapasiteet-
ti että ympäristöluvassa määritelty 
kokonaiskapasiteetti ovat täytty-
mässä. Kunnalla on valmistelussa 
sekä uusi ympäristölupa maanläji-
tykseen että selvitys kokonaan uu-
desta läjitysalueesta. Uuden ym-
päristöluvan saaminen kestänee 
noin vuoden, joten valitettavasti 
nopeaa helpotusta ei tilanteeseen 
ole odotettavissa. 

Tällä hetkellä voi puhtaita yli-
jäämämaita ajaa kuorma-autoil-
la Ruutikankaan ampumaradan 
rakennustyömaalle osoitteeseen 
Raahentie 138, Liminka. Lisätieto-
ja: antaa Okko Kanniainen (GRK 
Infra Oy) puh. 044 217 2519  ja 
Heikki Laurikkala puh. 040 703 
2160.

Yksityisteiden 
avustukset haettavissa
Kunta avustaa yksityisteiden kun-
nossapitoa vuosittain myönnet-
tävällä määrärahalla. Avustusta 
haetaan hakulomakkeella, joka 
löytyy osoitteesta www.kempele.
fi/yksityistiet. Avustushakemuksen 
tulee olla Kempeleen kunnassa 
30.4. mennessä.

Kempeleen kunnanhallitus julis-
taa järjestöjen ja yhteisöjen avus-
tukset vuodelle 2022 haettavaksi 
huhtikuun aikana. Haun määrä-
aika on toukokuussa. Tarkemmat 
päivämäärät ja hakuehdot ilmoite-
taan kunnan verkkosivuilla osoit-
teessa www.kempele.fi/ajankoh-
taista/viralliset kuulutukset.

Hakemus tulee liitteineen toimit-
taa kunnan verkkosivuilla ilmoi-
tettuun määräpäivään mennessä 

sähköpostitse osoitteeseen kir-
jaamo@kempele.fi. Sähköpos-
tiviestin pyydetään otsikoimaan 
’Avustushakemus’. Mikäli sähkö-
postitoimitus ei ole mahdollinen, 
avustushakemuksen voi toimit-
taa kirjeellä osoitteeseen Kempe-
leen kunta, Kunnanhallitus, PL 12, 
90441 Kempele. Kuoreen on teh-
tävä merkintä ’Avustushakemus’.

Hakemuksessa tulee ilmetä, mi-
hin tarkoitukseen avustusta hae-

taan. Yhteisöjen ja yhdistysten tu-
lee pyydettäessä esittää edellisen 
vuoden toimintakertomus/kuluvan 
vuoden toimintasuunnitelma. Kult-
tuuritoimen avustushakemuksen 
liitteenä tulee olla projektisuunni-
telma.

Mahdollisia lisätietoja hallinto-
johtaja Toni Saranpää, p. 044 497 
2238 tai sähköpostilla toni.saran-
paa@kempele.fi.

Kempeleen kunnanhallitus julis-
taa rekisteröityjen urheiluseurojen 
toiminta-avustukset vuodelle 2022 
haettavaksi huhtikuun aikana. 
Haun määräaika on toukokuussa. 
Tarkemmat päivämäärät ja haku-
ehdot ilmoitetaan kunnan verkko-
sivuilla osoitteessa www.kempele.
fi/ajankohtaista/viralliset kuulutuk-
set.

Hakemukset liitteineen tulee toi-
mittaa kunnan verkkosivuilla ilmoi-
tettuun määräpäivään mennessä 
sähköpostitse osoitteeseen kirjaa-
mo@kempele.fi. Sähköpostivies-
tin pyydetään otsikoimaan ’Urhei-
luseurojen toiminta-avustukset’. 
Mikäli sähköpostitoimitus ei ole 
mahdollinen, avustushakemuksen 
voi toimittaa kirjeellä osoitteeseen 

Kempeleen kunta, Kunnanhallitus, 
PL 12, 90441 Kempele. Kuoreen 
on tehtävä merkintä ’Urheiluse-
urojen toiminta-avustukset’.

Mahdollisia lisätietoja hallinto-
johtaja Toni Saranpää p. 044 497 
2238 tai sähköpostilla toni.saran-
paa@kempele.fi.

Järjestöjen ja yhteisöjen avustukset 2022

Urheiluseurojen toiminta-avustukset 2022
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T E N A V A T A H T IT E N A V A T A H T I
K E  4 . 5 . 2 0 2 2  K L O  1 8 . 0 0

S A N T A M Ä E N  K O U L U

VAPAA PÄÄSY, TERVETULOA!

lastenlaulukatselmus

P e l t o m i e h e n t i e  5 ,  9 0 4 4 0  K e m p e l e

Miten sinä kehittäisit 
Kempelettä?

Kunnan budjetista on varattu yhteensä 15 000 euroa kuntalaisten 
ideoimaan ja äänestämään kehitysprojektiin. Tänä vuonna 
äänestyksen voittava projekti tullaan toteuttamaan vuonna 2023. 
Tule mukaan ideoimaan ja äänestämään!

Kerro miten sinä kehittäisit Kempelettä! Osallistu keskusteluun 
somessa ja kerro ideasi osoitteessa  
www.kempele.fi/vaikuta  

#munkempele

Osallistu, äänestä, vaikuta!

Ideointi 1.4.–30.4.2022
Keräämme kuntalaisten ideoita 
koko huhtikuun. Voit osallistua 
osoitteesta www.kempele.fi/
vaikuta löytyvällä lomakkeella. 
Kaikkien osallistuneiden kesken 
arvotaan Kempele-aiheisia  
palkintoja!

Arviointi 1.5.–31.5.2022
Toukokuussa 
yhteisöllisyysvaliokunta käy 
jokaisen ehdotuksen läpi ja 
tekee alustavan arvioinnin, 
onko idea mahdollista toteuttaa 
annetulla budjetilla.

Jalostus 1.8.–31.9.2022
Jalostusvaiheessa yhdistetään 
samanlaiset ehdotukset ja 
arvioidaan, saisiko budjetin 
ylittävistä ehdotuksista 
muotoiltua sopivan 
äänestyskohteen.

Äänestys 1.10.–16.10.2022
Lokakuussa kuntalaiset 
pääsevät äänestämään 
jalostetuista ideoista omaa 
suosikkiaan, joka toteutetaan 
vuonna 2023!

N Ä Y T T E L Y  H U H T I 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

AVOINNA

 KIRJASTON

AUKIOLOAIKOINA

KAUPPAKESKUS  ZEPPE L IN ,  3 .KRS

MARKKU HALMINEN
POHJOISENI

Vapaa pääsy! 
Kempeleen pääkirjasto

Konsertti lauantaina 7.5. klo 11

Zeppelinintie 1, 90450 Kempele

Kempeleen kirjastossa

ti 19.4.2022 klo 18.00

Janne Nevala:

Viis kirjaa, viis laulua

Kirjailija-lauluntekijä Janne Nevala on kirjoittanut 
viisi romaania ja kymmeniä lauluja. 
Viis kirjaa, viis laulua -esityksessä yhdistetään 
nämä tarinankerronnan kaksi eri muotoa.
Tunnin mittaisessa esityksessä kuullaan jokaisen 
kirjaan liittyvä tarina, sekä kirjan teemalaulu. 
Lisäksi Nevala kertoo pienkustantajan iloista ja suruista,
haasteista ja onnistumisista.

T

u

le

 k

u

u

n

t

e

le

m

a

a

n

!



3 • 2022

Hei, sinä 15-28 -vuotias! 
Ohjaamo Kempele tarjoaa sinul-

le maksutonta neuvontaa ja ohja-
usta sekä tukea elämän eri kysy-
myksiin. Kaikki tämä yhden oven 
takaa - riittää, kun astut sisään!

Ohjaamosta saat tukea mm. 
koulutusvalintoihin, asumisneu-
vontaa, apua työllistymiseen, oh-
jausta mielenterveyteen liittyvis-
sä asioissa sekä opastusta esim. 
Kelan tukien hakemiseen, työha-
kemuksen tekemiseen tai mielek-
kään harrastuksen löytämiseen. 
Voit tulla myös ilman erityistä asi-
aa; piipahda kahville tai muuten 
vain moikkaamaan! Aukioloaiko-
jen puitteissa voit saapua ilman 
ajanvarausta. 

Jos et tiedä mistä aloittaa – aloi-
ta Ohjaamosta! 
Tulossa keväällä 2022:
• 27.1., 3.2. ja 10.2.  

Kesätyöhaun diplomikurssi  
klo 17–19

• 10.2. Ystävänpäiväetkot  
klo 13–17

• 15.2. Työ- ja koulutusmessut 
(Zeppelinissä), klo 15–19

• 21.3. Kotiutumisaamupäivä 
armeijasta kotiutuville  
klo 10–12

Tule moikkaamaan
Kauppakeskus Zeppelin, 2. krs 
(Subwayn yläpuolella).
Palvelemme avoimin ovin
• ma–ke klo 12–16
• 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 
yhteydenottopyynnön myös 
nuorisopalvelujen nettisivuilla 
olevan yhteydenottolomakkeen 
kautta.  

Lisätietoa
www.ohjaamot.fi
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

Ohjaamo Kempele

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

Tulevia tapahtumia
Rock It! Zeppeliinissä 3.5.2022 klo 18.–19.30
Musiikki tapahtuma Zeppeliinissä, järjestäjänä Kempele Akatemia.
#Eikiusita -kampanja pe 3.6.2022 klo 18–21
Kempele Akatemian parkkipaikalla (mikäli ilmat sallii).
Tapahtumassa mukana: Kempeleen Nuorisopalvelut, Kempeleen 
Seurakunta, Limingan Moottoripaja, Oulun MC, Vanhat 
Bensalenkkarit.
Kesäkauden avajaiset la 4.6.2022 klo 18–21 Kempele 
Akatemialla (7.lk–17v)
Koulujen päättäjäisiä ja kesäloman alkamista on hyvä startata 
Kempele Akatemialta. Kaffetta ja pientä purtavaa tarjolla, 
unohtamatta hyvää seuraa!
Amazing Kempele -pyöräilytapahtuma 13.–14.5.2022
Perjantaina 13.5. osallistumaan pääsevät varhaiskasvatus ja 
koulut. Lauantaina 14.5. klo 10–14 tapahtuma on avoinna kaikille. 
Osallistua voi yksin tai yhdessä joukkueena. Tapahtumaan ei 
tarvitse ilmoittautua vaan mukaan pääsee lataamalla Citynomadi-
sovelluksen ja sovelluksesta hakemalla Amazing Kempele 
-hakusanalla. Huom! Peli löytyy sovelluksesta perjantaina klo 
8–16 välillä ja lauantaina klo 10 alkaen.
Lisätietoja tapahtumasta: www.kempele.fi/amazing
Kesätoiminta 2022
Nuorisopalvelut järjestää kesäkuussa 6.–30.6. lapsille ja nuorille 
monenlaista kesätekemistä.  Lisäksi ennen koulujen alkamista 
elokuussa järjestetään myös toimintaa. Kaikki nuorisopalveluiden 
kesätoiminta julkistetaan netissä (www.kempele.fi/nuorisopalvelut) 
viikolla 17. Lisäksi kouluilla jaetaan Kesäesite 2022 toukokuun 
alussa. Osaan tapahtumista tulee ilmoittautumiset, jotka alkavat 
viikolla 17.

Nuorisotyö

Avoinna 6.6.–29.7.2022 ma-pe klo 10–16 alle 10-vuotiaille
Ajokortit: 2€ päivä, 5€ 1kk, 10€ koko kesä
Varattavissa kesäkuulle yksityiset lastenjuhlat ma–ke iltoina klo 16–
20. Kesto 1,5h, hinta 75€, max. 15 lasta. 
Kesähulinat, ilmainen koko perheen tapahtuma to 30.6. klo 16–18
Lisätiedot Riikka Kärkkäinen, p. 044 497 2288, riikka.karkkainen@
kempele.fi

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

Zimmarin aukioloajat 29.5. asti
   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

Kesän aukioloajat 30.5-23.6.
   Uimala  Kahvio
Maanantai  10.00–18.00*  10.00-16.300
Tiistai–perjantai 8.00–18.00*  8.00–17.30
Lauantai-sunnuntai suljettu   suljettu
*Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika loppuu puoli 
tuntia ennen hallin sulkemista.

Poikkeusaukioloajat
• Pääsiäinen: To 14.4. avoinna 6.30–16, Pitkäperjantai 15.4. 

suljettu, la ja su avoinna 9–17.00, 2. pääsiäispäivä Ma 18.4. 
suljettu ja ti 19.4. avoinna 12–21.

• Su 1.5. Vapun päivä suljettu
• 30.5. alkaen Zimmari siirtyy kesäaukioloaikoihin.
• Pe 3.6. avoinna klo. 8–16.
• To 23.6. avoinna klo. 8–16.
• 23.6–7.8. Zimmari on suljettu (vuosihuolto). 
• Kalliomontun valvonta on 1.6.–31.7 välisenä aikana maanan-

taista-perjantaihin klo 12 –18. (muutokset mahdollisia) 

Yleisten vesivoimisteluiden viikko-ohjelma 
Vesijumppiin saavat osallistua kaikenikäiset vesiliikkujat. Muutokset 
mahdollisia. Iltavesivoimistelut jäävät tauolle 23.5. alkaen.
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.  

Kesän sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen  
harjoitusvuorot ovat haettavana  
huhtikuun aikana
Kesäajan (6.6.–7.8.2022) liikuntasalien harjoitusvuoroja voi hakea 
Linnakangassaliin. Kesäajan ulkoliikuntapaikkojen harjoitusvuorot 
ovat myös haettavissa. Aloitus olosuhteiden mukaan.

Syksyn ja kevään salivuorot ovat haettavana 8.5. saakka
Syksyn ja kevään liikuntasalien vuorot (15.8.2022–21.5.2023) ovat 
haettavissa sunnuntaihin 8.5.2022 saakka. Koulujen salivuorojen 
lisäksi voi hakea myös päiväkotien salivuoroja.

Vuorojen hakeminen
Järjestöt ja seurat voivat hakea vuoroja suoraan Timmi-ohjelman 
kautta omilla käyttäjätunnuksilla 15.8.2022–21.5.2023 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 
1.6.2022 klo 18:30. 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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Touko-kesäkuussa 
alkavia uusia kursseja

Kuvataiteet
110306 Lasten kuvataide 
kesäkerho 8-10 v. 
• Piriläntie 175, Kempele
• Ma-Pe 9.00–11.30
• 6.–10.6.2022 
• Teija Estabrook 
• 25,00 € 
Kerhossa harjoitellaan luovaa ku-
vallista ilmaisua, sommittelua, 
perspektiiviä ja värien käyttöä. 
Kokeilemme myös kierrätys- ja 
luonnonmateriaaleja työskentelys-
sä. Käydään ainakin yhtenä päivä-
nä lähimetsässä. Tavoitteena on 
itseilmaisun vahvistuminen ja ku-
vataidetekniikoiden harjoittelu eri 
materiaaleilla. Kuvataidekerhoon 
ei ole pohjavaatimuksia. Utelias ja 
reipas mieli riittää. Omat eväät mu-
kaan; mehua, leipää, hedelmää 
yms. Metsäretkeä varten (maanan-
taina) on hyvä olla pitkävartiset ken-
gät ja sukat sekä sään mukainen 
varustus. Hyönteissuojaa voi myös  
laittaa. Ensimmäisenä päivänä ryh-
mäydymme metsässä. Ilmoitathan, 
jos lapsella on sairaus tai lääkitys, 
joka on otettava huomioon. 
110307 Lasten kuvataide 
kesäkerho 8-10 v. 
• Piriläntie 175, Kempele
• Ma-Pe 9.00–11.30
• 13.–17.6.2022 
• Teija Estabrook 

• 25,00 € 
Kerhossa harjoitellaan kuvan som-
mittelua, värien käyttöä ja luovaa 
itseilmaisua piirtäen ja maalaten. 
Harjoitellaan kuvallista ilmaisua 
erilaisilla materiaaleilla esimerkiksi 
kierrätys- ja luonnonmateriaaleja 
hyödyntäen. Kesäkerhossa riittää 
utelias ja reipas mieli sekä kokei-
lunhalu. Ilmaisua toteutetaan las-
ten oman mielenkiinnon mukaan. 
Kerhossa ei tarvitse olla aikaisem-
paa kuvataiteen kokemusta. Met-
säretkeä varten 13.6. on hyvä olla 
kumisaappaat, pitkähihaiset vaat-
teet (säävaraus) ja hyönteissuoja. 
Omat eväät mukaan; mehua, lei-
pää, hedelmää yms. Ilmoitathan, 
jos lapsella on sairaus tai lääkitys, 
joka on otettava huomioon. 
110308 Lasten kuvataide 
kesäkerho 8-10 v. 
• Piriläntie 175, Kempele
• Ma-Pe 9.00–11.30 
• 20.–24.6.2022 
• Teija Estabrook 
• 25,00 € 
Kerhossa harjoitellaan kuvan 
sommittelua, värien käyttöä ja luo-
vaa itseilmaisua piirtäen ja maa-
laten. Harjoitellaan kuvallista il-
maisua erilaisilla materiaaleilla 
esimerkiksi kierrätys- ja luonnon-
materiaaleja hyödyntäen. Kesä-
kerhossa riittää utelias ja reipas 
mieli sekä kokeilunhalu. Ilmaisua 
toteutetaan lasten oman mielen-
kiinnon mukaan. Kerhossa ei tar-
vitse olla aikaisempaa kuvataiteen 
kokemusta. Tarvittaessa kuunnel-
laan musiikkia ja tunnelmoidaan 
kesää, yhteinen taideteos. Met-
säretkeä varten 20.6. on hyvä olla 
kumisaappaat, pitkähihaiset vaat-

teet (säävaraus) ja hyönteissuoja. 
Omat eväät mukaan; mehua, lei-
pää, hedelmää yms. Ilmoitathan, 
jos lapsella on sairaus tai lääkitys, 
joka on otettava huomioon. 
110309 Lasten kuvataide 
kesäkerho 10-12 v. 
• Piriläntie 175, Kempele
• Ma-Pe 12.00–14.30
• 6.–10.6.2022 
• Teija Estabrook 
• 25,00 € 
Kerhossa harjoitellaan luovaa ku-
vallista ilmaisua, sommittelua, 
perspektiiviä ja värien käyttöä. Ko-
keilemme myös kierrätys- ja luon-
nonmateriaaleja työskentelyssä. 
Käydään ainakin yhtenä päivänä 
lähimetsässä. Tavoitteena on itse-
ilmaisun vahvistuminen ja kuvatai-
detekniikoiden harjoittelu eri ma-
teriaaleilla. Lapset voivat toteuttaa 
myös omia aiheita, joita ryhmänä 
suunnitellaan. Kuvataidekerhoon 
ei ole pohjavaatimuksia. Utelias 
ja reipas mieli riittää. Omat eväät 
mukaan; mehua, leipää, hedel-
mää yms. Metsäretkeä varten 
(maanantaina) on hyvä olla pitkä-
vartiset kengät ja sukat sekä sään 
mukainen varustus. Hyönteissuo-
jaa voi myös laittaa. Ensimmäise-
nä päivänä ryhmäydymme met-
sässä. Ilmoitathan, jos lapsella on 
sairaus tai lääkitys, joka on otetta-
va huomioon. 
110310 Lasten kuvataide 
kesäkerho 10-12 v. 
• Piriläntie 175, Kempele
• Ma-Pe 12.00–14.30
• 13.–17.6.2022 
• Teija Estabrook 
• 25,00 € 

Kerhossa harjoitellaan kuvan som-
mittelua, värien käyttöä ja luovaa 
itseilmaisua piirtäen ja maalaten. 
Harjoitellaan kuvallista ilmaisua 
erilaisilla materiaaleilla esimerkik-
si kierrätys- ja luonnonmateriaaleja 
hyödyntäen. Kesäkerhossa riittää 
utelias ja reipas mieli sekä kokei-
lunhalu. Ilmaisua toteutetaan las-
ten oman mielenkiinnon mukaan. 
Kerhossa ei tarvitse olla aikaisem-
paa kuvataiteen kokemusta. Tarvit-
taessa kuunnellaan musiikkia. Met-
säretkeä varten 13.6. on hyvä olla 
kumisaappaat, pitkähihaiset vaat-
teet (säävaraus) ja hyönteissuoja. 
Omat eväät mukaan; mehua, lei-
pää, hedelmää yms. Ilmoitathan, 
jos lapsella on sairaus tai lääkitys, 
joka on otettava huomioon. 
110311 Lasten kuvataide 
kesäkerho 10-12 v. 
• Piriläntie 175, Kempele
• Ma-Pe 12.00–14.30
• 20.–24.6.2022 
• Teija Estabrook 
• 25,00 € 
Kerhossa harjoitellaan kuvan 
sommittelua, värien käyttöä ja luo-
vaa itseilmaisua piirtäen ja maa-
laten. Harjoitellaan kuvallista il-
maisua erilaisilla materiaaleilla 
esimerkiksi kierrätys- ja luonnon-
materiaaleja hyödyntäen. Kesä-
kerhossa riittää utelias ja reipas 
mieli sekä kokeilunhalu. Ilmaisua 
toteutetaan lasten oman mielen-
kiinnon mukaan. Kerhossa ei tar-
vitse olla aikaisempaa kuvataiteen 
kokemusta. Tarvittaessa kuunnel-
laan musiikkia ja tunnelmoidaan 
kesää, yhteinen taideteos. Metsä-
retkeä varten 20. 6. on hyvä olla 
kumisaappaat, pitkähihaiset vaat-

Soveltavan liikunnan ryhmät 
on tarkoitettu henkilöille, jotka 
syystä tai toisesta eivät voi 
osallistua yleisesti tarjolla 
oleviin liikuntaryhmiin tai 
pienryhmiin. Osallistuminen 
rohkaisee aloittamaan liikunnan 
tai pienryhmään osallistuminen 
tukee esim. lapsen kehitystä ja 
harjoiteltavia taitoja.

2015–2017 syntyneiden 
pienryhmät 
Ryhmissä harjoitellaan keskitty-
mis- ja tarkkaavaisuustaitoja sekä 
ryhmässä toimimista. Jokaiselle 
ryhmäläiselle tarjotaan omaa 
tilaa, aikaa ja onnistumisia.
• VauhtiKoriz, koripallon pien-

ryhmä. Yhteistyössä Kempele 
Wild Duckz’n kanssa.

• Superninjat, perusliikuntatai-
toja vauhdikkaille lapsille. 

Yhteistyössä Kempeleen nais-
voimistelijoiden kanssa.

Erityistä tukea tarvitsevat alle 
16-vuotiaat
• VesiSporttis, 2 kertaa viikossa 

toteutuva uintiryhmä.
• Liikuntasporttis, kerran viiko-

ssa kokoontuva liikuntakerho.

Aikuiset
• Hyvän mielen liikuntaryhmä, 

vähän liikkuville, kuntoutta-
van työtoiminnan asiakkaille, 
pitkäaikaistyöttömille ja mielen-
terveyskuntoutujille.

• Boccia, kaikille avoin ja mak-
suton vuoro.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet 
päivitetään nettisivuille 
lähiviikkoina www.kempele.fi/
soveltavaliikunta.

liikuntapalvelut

Ulkoliikuntaryhmät
Jumpat puistoissa ja museolla 
aloitetaan, kunhan lumet sulavat 
ja ilmat lämpenevät. Ryhmien 
alkamisesta ilmoitetaan kunnan 
ilmoitustauluilla sekä nettisivuilla.

Askuastuvan 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.
• Ma klo 10.00-10.45 (kevyt)
• Ke 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. 
Osallistuminen mahdollistuu 
seniorikortilla tai liikuntapassilla. 
Lisäksi kuntosalille tulee 
ostaa 8 euron hintainen 
magneettikortti, jolla 
sisäänpääsy salille mahdollistuu. 
Ennakkoilmoittautuminen.
Lisätiedot: Liikunnanohjaaja 
Minna Lammassaari,  
p. 040-664 3872

kempele-opisto

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

Soveltavan liikunnan kesätarjonta Senioreiden liikunta



3 • 2022

teet (säävaraus) ja hyönteissuoja. 
Omat eväät mukaan; mehua, lei-
pää, hedelmää yms. Ilmoitathan, 
jos lapsella on sairaus tai lääkitys, 
joka on otettava huomioon. 
Muotoilu, käden taidot
110418 Ompelumaraton 
• TAITOLA, OMPELUTILA, 

Honkasentie 15 B 
• La 9.00–19.15 
• 14.5.2022 
• Henna Luokkanen 
• 32,00 € 
Tuntuuko että kurssityöt ovat jää-
mässä kesken? Onko kaapeissa 
kenties keskeneräisiä ompeluksia? 
Vai etkö ole ehtinyt kursseille? Va-
raa nyt aikaa yhteen urakkalauan-
taihin ja tule ompelemaan koko-
naiseksi päiväksi. Halutessasi voit 
ottaa mukaan oman saumurin. 
11110425 Nuorten kesäompelu 
• TAITOLA, OMPELUTILA, 

Honkasentie 15 B 
• Ke 15.30–17.45 
• 4.–25.5.2022 
• Henna Luokkanen 
• 32,00 € 
Sinä käsitöistä kiinnostunut nuo-
ri! Tule oppimaan ja ompelemaan 
itsellesi kesävaatteita. Riippuen 
kurssilaisten toiveista voimme pai-
naa myös printtejä. Kurssilaiset 
hankkivat tarvitsemansa kankaat 
ja ompelutarvikkeet itse. 
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-
kasidon-nasta. 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 
• YLIKYLÄN PÄIVÄKOTI, 

Pekurintie 9 
• Ti 19.00–20.00 
• 17.5.–21.6.2022 
• Heidi Kilkki 
• 25,00 € 
Pääpaino harjoittelussa on myo-
faskiaalisessa liikkuvuusharjoitte-
lussa. Lisäksi teemme täsmäveny-
tykset kehon yleisimmin kiristäviin 
lihaksiin. Harjoittelu on lihastoimin-
taketjujen mukaista ja dynaamista. 
Myofaskiaalinen liikkuvuusharjoit-
telun ideana on mahdollisimman 
laajat liikeradat ja pitkien lihastoi-
mintaketjujen läpikäyminen. Se 
vaatii hyvää liikehallintaa, jota ke-
hitetään kurssilla. Vahva syvä tuki 
on nivelten, erityisesti selkärangan 
välilevyjen kuormittumisen kannal-
ta tärkeää. Sen vuoksi harjoittelus-
sa pidennämme lihastoimintaketju-
ja 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. 
830170 Kuntokamppailu yli 
8-vuotiaille lapsille ja nuorille 
• PIRILÄSALI, Piriläntie 145 
• Ti 15.30–16.30 
• 7.6.–26.7.2022 

• Ulla Hämeenaho 
• 18,00 € 
Kuntokamppailu on vauhdikas lii-
kuntatunti lapsille ja nuorille. Kurs-
silla opetellaan kamppailulajeista 
tuttuja potkuja ja lyöntejä ja teh-
dään kamppailutaitoja kehittäviä 
harjoitteita. Kurssin aikana tasa-
paino ja motoriikka kehittyy, kun-
to kohenee ja ilo liikuntaan löytyy. 
Kurssi ei vaadi aikaisempaa koke-
musta kamppailulajeista. Harjoi-
tuksissa ollaan avojaloin. 
830171 Taekwon-Don 
jatkokurssi 
• PIRILÄSALI, Piriläntie 145 
• Ti 16.30–18.00 
• 7.6.–26.7.2022 
• Ulla Hämeenaho 
• 26,00 € 
Taekwon-Do:n jatkokurssilla har-
joitellaan laajasti kaikkia Taek-
won-Do:n osa-alueita, joihin kuu-
luu mm. perustekniikka, liikesarjat, 
ottelu, itsepuolustus ja murska-
us. Kehitämme myös lajin vaa-
timia fyysisiä ominaisuuksia ja 
käymme läpi lajin teoriaa. Kurs-
sille voivat osallistua peruskurssin 
käyneet, vähintään ylemmän val-
koisen vyön omaavat harjoittelijat. 
Kurssilla jokainen harrastaja ete-
nee oman vyöarvon vyöarvokoh-
taisissa vaatimuksissa. Mukaan 
tarvitset harjoituspuvun ja ottelu-

suojat. Kurssimaksuun ei sisälly 
urheiluseura Taekwon-Do Akate-
mian jäsenmaksua eikä Suomen 
Taekwon-Do liiton lajilisenssiä. Jä-
senyys ja lisenssi ovat edellytyk-
siä lajin muihin tapahtumiin osal-
listumiselle. Näitä tapahtumia ovat 
esimerkiksi leirit, vyökokeet ja kil-
pailut. 
Esittävä tanssi
• 110516 Brasilialaiset tanssit, 

kevät 
• YLIKYLÄN PÄIVÄKOTI, 

Pekurintie 9 
• Ti 18.00–19.00 
• 17.5.–21.6.2022 
• Heidi Kilkki 
• 24,00 € 
Tällä tunnilla pyörähdämme brasi-
lialaisiin tanssilajeihin ja nautimme 
tanssin ilosta ja energiasta. Kai-
kille sopivalla tunnilla kohotam-
me kuntoa ja lisäämme vartalon 
liikkuvuutta ihanilla brasilialaisilla 
rytmeillä. Pehmeät afro/reggaen 
liikkeet poistavat selän, hartiaseu-
dun ja rintarangan jäykkyyttä ja 
samba pistää puolestaan lantion 
liikkeelle. Ryhti ja lihaskunto para-
nee. Tunnilla on rentoa, hauskaa 
ja hikistä menoa aidosti brassifii-
listä. Varaa mukaasi rennot vaat-
teet, juomapullo ja sisä- tai tans-
sitossut. 

Taiteen perusopetus, 
musiikki (yleinen oppimäärä)
Ilmoittautuminen 11.4.–16.5. 
klo 9 alkaen.

Taiteen perusopetus on ta-
voitteellista tasolta toiselle ete-
nevää lapsille ja nuorille jär-
jestettävää eri taiteenalojen 
opetusta, joka samalla antaa 
oppilaalle valmiuksia ilmaista it-
seään ja hakeutua asianomai-
sen taiteenalan ammatilliseen 
ja korkea-asteen koulutukseen. 
Tai-teen perusopetuksessa 
opiskeltavat soittimet ovat viulu, 
sello, piano, huilu, klassinen ki-
tara, sähkökitara, 5-rivinen har-
monikka, 2-rivinen harmonikka 
ja rummut. 

Taiteen perusopetukseen ei 
järjestetä pääsykokeita vaan 
otamme opiskelijoita vapaille 
oppilaspaikoille ilmoittautumis-
järjestyksessä.

Lisätiedot: taiteen perusope-
tus, suunnittelijaopettaja Heli 
Suihkonen p. 040 141 8095.
Musiikin yksilöopetus
Ilmoittautuminen 2.5. klo 9.00 
alkaen.

HUOM! Kaikki ennakkoilmoit-
tautuneet saavat aluksi varasi-

jan. Uusia opiskelijoita otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Opiskelupaikan varmistumises-
ta ilmoitetaan henkilökohtaises-
ti.

Kurssimaksu laskutetaan 
opiskelupaikan varmistuttua. 
Kurssimaksu on 180 euroa/lu-
kuvuosi. Ilmoittautuminen on 
voimassa lukuvuoden loppuun 
saakka.

Opetus on yksilöopetusta 30 
min./vko/opiskelija.

Yksilöopetusta annetaan seu-
raavissa instrumenteissa ja lau-
lunopetuksessa: piano, poik-
kihuilu, harmonikka, viulu, 
alttoviulu, sello, rummut, klas-
sinen kitara, sähkökitara, säh-
köbasso, klarinetti ja saksofoni. 
Lisäksi: klassinen yksinlaulu ja 
pop/jazz - yksinlaulu.
Lisätiedot: musiikinopettaja 
Kari Suvilehto p. 050 5236 832.

Muut opinnot 
Ilmoittautuminen 27.8. klo 9 al-
kaen.

Lasten ja nuorten kesäloman 
leirit julkaistaan toukokuussa 
jaettavassa Akatemian kesä-
esitteessä ja osoitteessa www.
kempele.fi/kesaleirit

Ilmoittautuminen Kempele-opiston  
opintoihin lukuvuodelle 2022-2023



3 • 2022

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. Palautus-
luukku on kiinni pitkien sulkuaikojen aikana. Palau-
tusluukun koko on rajallinen, jonka vuoksi emme 
voi pitää palautusluukkua auki pitkiä aikoja. Pitkien 
kiinnioloaikojen aikana luukkua ei ole mahdollista 
tyhjentää.
Pääsiäisenä 15.–18.4.2022 suljettu.  
To 14.4. avoinna klo 10–16.
Kesäaukioloajat pääkirjastossa 16.5. – 14.8.2022
• Ma ja ke klo 11–19
• Ti, to ja pe klo 11–17
• La suljettu

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)
Tietotorin omatoimikirjasto suljettu 13.6.–7.8.2022.

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)
Linnakankaan omatoimikirjasto suljettu 13.6.–
7.8.2022.

Kirjasto somessa
• Kempeleen kirjasto
• Kempeleenkirjasto
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Lukulemmikille pääsevät
lukemaan kouluikäiset

lapset.
 

 Varaa lukuaika 15 minuutin
lukuhetkeen sähköpostitse

kirjasto@kempele.fi, 
p. 050 316 9409 tai kirjaston tiskiltä

L I S Ä T I E D O T  K I R J A S T O N  K O T I S I V U I L T A :
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Satutuokiot
Satutuokiot torstaisin klo 10.00 pääkirjastolla. Kirjaston 
henkilökunta lukee ja kertoo satuja. Satutuokio soveltuu 
parhaiten yli 3-vuotiaille lapsille. Kesto on 20–30 
minuuttia. Kevään viimeinen satutuokio to 5.5.

Kirjallisuuspiiri
Ke 20.4. klo 17.30 Sari Holapan kirjallisuuspiiri.  
Kirjana Koski, Kuutti: Zeniitti.
Tapahtumat
Ti 19.4. klo 18.00 Vieraana Janne Nevala! Viis kirjaa, 
viis laulua. Kirjailija-lauluntekijä Janne Nevala on 
kirjoittanut viisi romaania ja kymmeniä lauluja. Viis 
kirjaa, viis laulua -esityksessä yhdistetään nämä 
tarinankerronnan kaksi eri muotoa.
La 23.4. klo 10.15 Kempele-opiston ja Kempeleen 
kirjaston yhteinen musiikkisatutuokio
La 23.4. klo 12.00-13.00 Lukulemmikit kirjastossa
La 7.5. klo 11.00 Lastenkonsertti: Pentti Punkin 
Syntymäpäivät
La 14.5. klo 12.00-13.00 Lukulemmikit kirjastossa

Näyttelyt
Huhtikuu: Markku Halminen - POHJOISENI
Toukokuu: Mari Pohjanvesi - Sieluja ja maisemia
Haluatko pitää näyttelyn pääkirjastossa Zeppelinissä? 
Ota yhteyttä kirjastoon!

Tutustu uudistettuun Pohjoisen  
eKirjastoon! 
eKirjastosta löydät maksutta e-kirjoja ja e-äänikirjoja, 
aikakauslehtiä, elokuvia ja musiikkia!
Palveluiden käyttöön tarvitset kirjastokortin ja siihen 
liitetyn PIN-koodin.
Pohjoisen eKirjaston löydät osoitteesta: outi.finna.fi/
Content/ekirjasto.

Asioidessasi kirjastossa
• Käytäthän kasvomaskia
• Pidä riittävä turvaväli muihin asiakkaisiin ja  

henkilökuntaan
• Yski ja aivasta hihaan tai nenäliinaan
• Muista hyvä käsihygienia
• Tule kirjastoon terveenä ja ilman flunssaoireita

Kotikirjastopalvelu 
Kempeleen kirjaston maksuton kotipalvelu on tarkoitettu 
niille kempeleläisille, jotka eivät iän, sairauden tai toimin-
takyvyn heikkenemisen vuoksi voi itse asioida kirjastos-
sa. Kirjaston henkilökunta valitsee kuukausittain toimi-
tettavan (kesällä tauko) aineiston asiakkaan toiveiden 
mukaisesti: kirjoja, musiikkia, elokuvia, lehtiä ym. 

Kirjaston yhteistyökumppaneina aineistokassien kulje-
tuksessa ovat Lions Club Kempele-Sampolan vapaaeh-
toiset. Mahdollista myös on, että aineistokassin noutaa 
joku läheinen sovittuna aikana kirjastosta. Kotipalvelusta 
kiinnostuneet voivat tiedustella lisää puhelimitse kirjaston 
numerosta 050 316 9409. 

mailto:kempele@kempele.fi
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