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Kuntavaalien ennakkoäänestys on meneillään ja ennak-
koon voi kukin äänioikeutettu äänestää missä ennak-
koäänestyspaikassa haluaa tiistaihin 8.6.2021 saakka. 
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6., jolloin kukin 
äänioikeutettu kempeleläinen voi äänestää vain Kempe-
leessä oman äänestysalueensa äänestyspaikassa. 

Vaalipäivänä äänestyspaikkoja on Kempeleessä neljä. 
Alla ovat kuvat ja osoitetiedot äänestyspaikoista. Tarkis-
tathan äänioikeusilmoituksesta, mikä noista neljästä on si-
nun äänestyspaikkasi. 

Viime kuntavaaleissa Kempeleen äänestysprosentti oli 
57,9%, ja ennakkoon äänesti 28%, eli 3450 äänioikeutet-
tua. Kempele jäi äänestysaktiivisuudessa tuolloin hiukan 
alle valtakunnallisen 58,9%:n äänestysaktiivisuuden. Eh-
dokkaita vuoden 2017 vaaleissa oli Kempeleessä ase-
tettu 103 kpl. Nyt toimitettavissa vaaleissa ehdokkaita on 
112 kpl. Äänioikeutettujen määrä on näissä vaaleissa 13 
587 eli 1 268 äänioikeutettua enemmän kuin vuoden 2017 
kuntavaaleissa.

Kirkonkylän äänestysalue:  
Kirkonkylän koulu, Koulutie 4, klo 9–20 (käynti D-talo, liikuntasali).

Kokkokankaan äänestysalue:  
Linnakangastalo, Linnakaarto 20, klo 9–20 (käynti A-ovi).

Ylikylän äänestysalue:  
Ylikylän koulu, Nerolantie 4, klo 9–20 (kulku J-ovi).

Kuntakeskuksen äänestysalue:  
Kirkonkylän koulu, Koulutie 4, klo 9–20 (käynti D-talo, liikuntasali).

Vaalipäivän äänestyspaikat

Kuntavaalien äänestyspaikat Kempeleessä 2021
Näin äänestät kuntavaaleissa turvallisesti korona-aikana
• Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
• Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
• Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
• Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla
• Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
• Käytä käsihuuhdetta.
• Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi 

tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
• Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan.
• Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kas-

vojasi.
• Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.



4 • 2021

Kohderyhmät

Kotiseutumuseon kesä
Kirkkotie 18, 90440 Kempele

Aukioloajat
• Kesäkuu ja heinäkuu: 1.6.–31.7. ti–la klo 10–15.
• Toukokuu, elokuu ja syyskuu: avoinna tilauksesta 

(koulut).

Kesän 2021 ohjelma
• Senioreiden tuolijumppa ti 11.5.–22.6. klo 

12–12.45 ja to 20.5.–24.6. klo 9.15–10 .
• Lastentunti ke klo 10–11.
• Kempeleen seurakunnan aamuhartaudet ke 

2.6., 16.6., 30.6. ja 14.7. sekä 28.7. klo 10.00.
• Nuojuan teatteripaja esittää: Maatilan elämää 

ti 8.6. klo 10.30. Kesto n. 30 minuuttia. Sopii koko 
perheelle! Ryhmille ennakkoilmoittautuminen,  
p. 040 1865 975.

• Museokesän kirjallisuuspiiri ke 9.6., 7.7. ja 
18.8. klo 17–18. Vetäjänä Heidi Heinonen. 9.6. 
kirjana Tommi Kinnunen: Neljäntienristeys.  
Ilmoittautumiset: heidi.heinonen@kempele.fi.

• Vanhan ajan viikko 7.–12.6. Luvassa Elämää 
Kempeleessä -videosarja, keskustelutilaisuuksia, 
linnunpöntöntekoa, toimintapisteitä, kansakoulu-
laulelua, ompeluseurat, vanha linja-auto kyydit-
tää kempeleläisiä ja paljon muuta. Museokahvila 
avoinna 10.–12.6. klo 10–13. La 12.6. klo 10–13 
talutusratsastusta, 4€/krt. Vaihtuvaa ohjelmaa 
päivittäin. Koko viikon ohjelma nähtävissä Mu-
seon kotisivuilla ja Facebookissa.

• Museoklubi: Väisänen to 17.6. klo 18.
• Laula kanssain – yhteislaulumatinea la 19.6. 

klo 13. Tunnin mittainen yhteislaulumatinea, jossa 
lauletaan lauluvihkosta kaiken kansan tuntemia 
ja rakastamia ikivihreitä sävelmiä aina Kotkan 
ruususta Dingon hitteihin. Laulattajana ja seremo-
niamestarina toimii TV:stakin tuttu kapellimestari/
pianisti Jari Puhakka.

• Museoklubi: Jukka Takalo ja jäinen joki 24.6. 
klo 18.

• Juhannusjuhla juhannusaattona pe 25.6. klo 
17–n. 20. Järjestäjänä Kempeleen seurakunta.

• Juhannuspäivänä kansanlaulukirkko la 26.6. 
klo 10. Järjestäjänä Kempeleen seurakunta.

• Hanuripartion solistiyhtyeen yhteislaulut mu-
seolla su 27.6.–8.8. klo 18.

• Hanuripartion solistiyhtyeen yhteislaulut mu-
seolla ti 29.6.–20.7. klo 13.

• Ritunski-duo: Viihdemusiikkia viululla ja har-
monikalla la 3.7. klo 13. 

• Museoklubi: Rommakko to 15.7. klo 18.
Museon tapahtumiin on vapaa pääsy! 
Ohjelmamuutokset -ja lisäykset mahdollisia. 
Tulethan tapahtumiin vain terveenä! 
Lisätiedot: www.kempele.fi/museo

Kempele-päivät on koko 
kunnan juttu
Ensimmäistä kertaa järjestettävät Kempele-päivät on neljän päivän 
mittainen tapahtuma, joka huipentuu Hyvä Kasvaa Kempeleessä 
-tapahtumaan. 25.–28.8.2021 järjestettävä tapahtuma tarjoaa 
kuntalaisille alustan järjestää omia tempauksiaan ympäri kuntaa.
– Kempele-päivien ideana on, että jokainen kuntalainen voi löytää 
itseään kiinnostavaa sisältöä elämään ja että paikalliset yhdistykset, 
järjestöt ja yritykset saavat esiteltyä toimintaansa kuntalaisille, kertoo 
Kempele Akatemian johtaja Eero Kauppi.
Kempele-päiville kutsutaan kaikki kuntalaiset, yritykset, yhdistykset ja 
seurat järjestämään tapahtumia omissa toimipaikoissaan. Tapahtumat 
voivat olla esimerkiksi pihakirppiksiä, katutaidetta, pop-up-kahviloita, 
näytetunteja, avoimia ovia, myyjäisiä, opastettuja kierroksia ym. 
Ohjelmat voivat olla ilmaisia tai maksullisia.
Kempeleen kunta kokoaa tapahtumista yhteisen kalenterin Kempele-
päivien ajalle, jota markkinoidaan Rantalakeuden ja Kalevan mukana 
printissä, sekä kunnan sähköisissä kanavissa.
Mikäli innostuitte, mukaan pääsee vielä! Ota yhteyttä puhelimitse 
tai verkkolomakkeella, niin lisätään juuri teidän tapahtuma mukaan 
kalenteriin.

Hyvä kasvaa Kempeleessä -tapahtuma
Myös Hyvä Kasvaa Kempeleessä -tapahtuma uudistuu tänä vuonna. 
Nyt tapahtumapaikaksi on valikoitunut tunnelmallinen Pirilän alue, joka 
täyttyy tapahtumapäivänä torihumusta, musiikista, hyvästä ruuasta 
ja kaikille ikäryhmille suunnatuista tapahtumista. Tapahtumassa 
juhlistetaan myös 40-vuotiasta Kempele-opistoa.
Aamupäivä on varattu lapsille suunnatuilla tapahtumilla ja esityksillä 
sekä myyjäisillä, joihin kuntalaiset, yritykset ja yhdistykset ovat 
tervetulleita esittelemään toimintaansa ja myymään tuotteitaan.
Tapahtuma jatkuu kulttuurin iltapäivällä. Luvassa on opastettuja 
historiakierroksia, musiikkia, luentoja ja liikunnallistakin ohjelmaa.
Illalla päästään rentoutumaan Pirilän puistojamien ja Pop-Up 
-ravintoloiden puitteissa. Illan pääesiintyjinä Pauli Hanhiniemi sekä 
kempeleläinen rap-artisti Olli PA.
Hyvä kasvaa Kempeleessä on kaikille ilmainen tapahtuma.
– Pirilän alue on paikallis- ja kulttuurihistoriallisesti arvokas miljöö, 
jolla on aidosti hieno historia. Tämähän on sille yksi kunnianosoitus 
järjestää tapahtuma siellä. Se tarjoaa upeat puitteet kempeleleläisten 
omalle kesätapahtumalle, jossa on tarjolla jokaiselle jotakin. 
Toivottavasti tämän myötä Pirilän alue tulee kempeleläisille tärkeäksi 
ja alueen merkitys vapaa-ajan mahdollisuuksineen nousee esiin, 
Kauppi iloitsee.

www.kempele.fi/kempele-paivat

Taustagrafiikka: M.Mikkonen, J.Ruotsalainen & S.Ruotsalainen: Kempele Stories (2019)
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Avoin varhaiskasvatustoiminta Kempeleessä
Syksy 2021
Kempeleen avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu kotihoi-
dossa oleville lapsille ja perheille. Avoimen toimintamuodot elo-
kuussa 2021 alkaen ja palveluihin hakeutumisohjeet ovat seu-
raavat.
Kempeleen kunnan avoin päiväkotitoiminta
Avoimien päiväkotipalveluiden tavoitteena on eri toimintamuo-
doin tukea perheitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa silloin, kun 
perheellä ei ole tarvetta kokopäiväiseen hoitoon ja lapselle vali-
taan kotihoito. Perhe voi samanaikaisesti saada kotihoidon- tai 
yksityisen hoidon tukea.

Avoimen päiväkotitoiminnan palveluita ovat varhaiskasvatus-
kerhot ja erilaiset perheryhmät. Varhaiskasvatuskerhoissa jär-
jestetään yhteistä toimintaa 2–5-vuotiaille lapsille. Yhdessä ryh-
mässä on keskimäärin 14 lasta. Ryhmät toimivat 2–3 x viikko. 
Kerhoista peritään kuukausimaksu 31€/40€ lapsi. Perheker-
hoissa on yhdessä suunniteltua toimintaa vanhemmille ja lap-
sille. Lukukausimaksu 31€/perhe. Esikkoryhmä on tarkoitettu 
ensimmäisen lapsen saaneille perheille. Ryhmä toimii vertais-
tukiryhmänä ja on maksuton. Esikkoryhmistä ei peritä maksua. 
Avoin päiväkotitoiminta noudattaa koulujen loma-aikoja.

Kempeleen kunnan avoimiin päiväkotipalveluihin haetaan säh-
köisesti Kempeleen kunnan nettisivuilta: www.kempele.fi/avoin-
varhaiskasvatus. Lisätietoja Linnakangastalon avoimesta päivä-
kodista puh. 044-497 2000 ja Lännen avoimesta päiväkodista 
puh. 050-316 3798.

NUOJUAN TEATTERIPAJA 

ESITTÄÄ:  

MAATILAN ELÄMÄÄ

Ti 8.6. klo 10.30 

Kempeleen

kotiseutumuseolla

Ryhmille ennakkoilmoittautuminen,

p. 040 1865 975

Vapaa pääsy!

Kempeleen kotiseutumuseo,

Kirkkotie 8, 90440 Kempele
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Sopii kaikenikäisille!

MUSEOKLUBI 
KEMPELEEN 

KOTISEUTUMUSEOLLA

Esiintymässä :

17.6.
VÄISÄNEN 

24.6. 
JUKKA TAKALO JA JÄINEN JOKI

 15.7. 
ROMMAKKO

 

Klubit torstaisin
 klo 18.00

 
Vapaa pääsy! 

Sopii kaikenikäisille!

Kirkkotie 18, 90440 Kempele
Kempeleen 
kotiseutumuseo

KEMPELEEN KOTISEUTUMUSEOLLA 
LA 19.6. KLO 13.00

TILAISUUS SOPII KOKO PERHEELLE.
VAPAA PÄÄSY!

KIRKKOTIE 18, 90440 KEMPELE

Laula kanssain on 

tunnin mittainen

yhteislaulumatinea, 

jossa lauletaan

lauluvihkosta 

kaiken kansan tuntemia ja

rakastamia ikivihreitä

sävelmiä aina 

Kotkan ruususta 

Dingon hitteihin.

LAULATTAJANA JA SEREMONIAMESTARINA
TOIMII TV:STÄKIN TUTTU

KAPELLIMESTARI/PIANISTI JARI PUHAKKA 
(MM. BUMTSIBUM 

JA TUTTU JUTTU-SHOW)
 

Vihikarin kesä
Kunnantoimisto osoitteessa Vihikari 10 on 
suljettuna 29.6.–31.7.2021. 

Mukavaa kesää!

Kempeleen terveyskeskus kesällä 2021
Päivystys ja kiireelliset hoitaja- ja lääkärivastaanotot toimivat normaalisti.
Vastaanoton kiireellinen ajanvaraus, puh 08 5587 2102, ma–to klo 8.00–6.00 ja pe 8.00–
15.00.
Kiireetön vastaanotto on supistettua heinäkuun ja elokuun alun aikana, esim. kiireettömiä 
ajanvarausaikoja on vain niukasti. Vuosikontrolli-, ajokortti- ja terveystodistusaikoja ei voida 
tarjota kesälomakaudella.
Vastaanoton kiireetön ajanvaraus, puh 08 5587 2140, ma–to klo 10.00–16.00 ja pe 10.00 
–15.00.
Reseptien uusimisaika on 8 vuorokautta.
Koronavirusnäytteenotto terveyskeskuksen ns. drive in -poliklinikalla. Ajanvaraus netistä tai 
puhelimitse. Terveyskeskuksen koronaneuvontapuhelin 040 619 5538, ma–pe klo 8–15.
Koronarokotukset jatkuvat rokotteiden saatavuuden mukaan. Tarkemmin tiedot ja ajanva-
raus nettisivuilla tai puh 08 558 72110 arkisin klo 10–14.
Kuntoutus: Puheterapia ja toimintaterapia ovat suljettuina heinäkuussa ja fysioterapia suljet-
tuna 12.–25.7.2021.
Neuvolat pyritään hoitamaan kesän aikana normaali järjestelyin.
Röntgen ja terveyskeskussairaala toimivat normaalisti, röntgenissä ajanvaraus.
NordLabin Kempeleen terveyskeskuslaboratorio ja muut toimipisteet toimivat kesäaikatau-
lun mukaisesti. Ajanvaraus toimii normaalisti, suositeltavin netin kautta.
Mielenterveysneuvola toimii heinäkuussa supistetulla vahvuudella. Kiireellisissä asioissa yhteys 
terveyskeskuksen vastaanotolle.
Hammashoitolan toiminta on heinäkuussa päivystysluonteista, ei kiireellinen vastaanotto on 
supistettua. Ylikylän hammashoitola on suljettu ajalla 5.7.–31.7.2021.

Päivystys virka-ajan ulkopuolella
Päivystys virka-ajan ulkopuolella on Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OSYP).
Terveysneuvonta ja arvio vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta, soita ensin päivys-
tysavun puhelinnumeroon 116 117 tai hätätapauksessa hätäkeskukseen 112.
Käyntiosoite Oulun yliopistollinen sairaala OYS, Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1.
Päivystysapu-palvelun puhelinnumerosta 116 117 voi kysyä neuvoja äkillisiin, päivystykselli-
siin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin ympäri vuorokauden. Neuvoja voi kysyä puhelimit-
se tai tekstipalveluna.
Seudullinen hammaslääkäripäivystys toimii viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10–15, puh. 
044 7036 426, osoite: Dentopolis, Aapistie 3, Oulu. Muina aikoina OYS:n yhteispäivystys, 
puh. 116 117 / päivystysapu.

Valtuuston 
kokous
pidetään maanantaina 
7.6.2021 klo 17.00 alkaen 
lukion liikuntasalissa 
osoitteessa Koulutie 4B, 
Kempele.

Tarkastettu pöytäkirja  
siirretään nähtäville  
yleiseen tietoverkkoon 
tiistaina 15.6.2021.

Kempeleessä 2.6.2021 
Pia Hanski
valtuuston puheenjohtaja

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

Vihikari10
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K E M P E L E E N  K O T I S E U T U M U S E O L L A

RITUNSKI
DUO

Viihdemusiikkia viululla 
ja harmonikalla

Vapaa pääsy! 
Kirkkotie 18, 90440 Kempele

VANHAN AJAN VIIKKO

7.–12.6.2021 
KEMPELEEN MUSEOLLA

 Elämää Kempeleessä -videosarja 7. - 9.6. 
 

Nähtävissä Kempeleen kotiseutumuseon 
Facebook-sivuilla ja Kempeleen kunnan

Youtube-kanavalla.
 

www.kempele.fi/
museo

Luvassa keskustelutilaisuuksia, linnunpöntöntekoa,
toimintapisteitä, kansakoululaulelua,

ompeluseurat, vanha linja-auto kyydittää
kempeleläisiä ja paljon muuta! 

Museokahvila avoinna 10. – 12.6. klo 10 – 13. 
 La 12.6. Talutusratsastusta klo 10 - 13, 4€/krt.

Vaihtuvaa ohjelmaa päivittäin. 
 

Ohjelma nähtävissä Kempeleen kotiseutumuseon
kotisivuilla ja Facebookissa.

 

Tapahtumaa museolla 10. – 12.6. klo 10 – 13

Viheralueiden kunnossapidosta 
kasvukaudella 2021
Katualeen siisteys ja risteyksien esteettömyys
Kunnallistekniikka muistuttaa tontin omistajia huolehtimaan katualueen siisteydestä 
oman tonttinsa kohdalla. Tontin haltijan velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin 
rajasta kadun keskiviivaan saakka. Lisäksi tontinomistajalle kuuluu enintään 3 met-
rin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja 
ojan alueella kasvillisuuden siistinä pitäminen.

Uusilla asuinalueilla nurmikko kylvetään kadun asfaltoinnin jälkeen. Lisäksi Kempe-
leen kunnan katualueilla tehdään vuosittain luvanvaraisia kaivuutöitä mm. sähköilma-
johtojen maahan laittamisen, kaukolämpöverkon ja laajakaistaverkon laajentamisen 
vuoksi. Johtotöiden valmistuttua katualueiden nurmikot kylvetään uusiksi. Tänä vuon-
na Ollakka-Santamäki-Sarkkarannan alueella on paljon kaivuujälkien korjausta. Alu-
eella urakoitsijat ovat jo alkaneet tekemään nurmikon korjaustöitä.

Uuden nurmikon hoitovastuu on sen kylvämisen jälkeen tontinomistajalla. Vältä 
kulkemista uudella nurmikolla ennen ensimmäistä leikkaamiskertaa. Anna nurmikon 
kasvaa rauhassa, kunnes se on 7–10 cm pitkää. Jätä nurmikko ensimmäisessä leik-
kuussa normaalia pidemmäksi ja leikkaa se myöhemmin lopulliseen mittaansa 4–5 
cm. Näin nurmikasvit pääsevät tukahduttamaan nopeakasvuisten rikkaruohojen ke-
hittymisen.

Tontin omistajan tulee istuttaa puut ja pensaat siten, että ne täysikasvuisena mah-
tuvat omalle tontille. Kesällä tulee tarkistaa risteysalueilla näkymien esteettömyys, ja 
että liikennemerkit sekä tienviitat ovat näkyvissä. Tontilta katualueelle kasvavien pen-
saiden ja puiden oksat, jotka ovat levinneet peittämään näkymiä, tulee poistaa.

Kasvillisuusjäte
Pihojen kasvillisuusjäte tulee kompostoida, hakettaa tai viedä asianmukaisesti kas-
villisuusjätettä vastaanottavaan jätekeskukseen. Kempeleen jätekuljetus, Ekohaka 7, 
vastaanottaa korvausta vastaan risu- ja haravointijätettä. Puutarhajätettä ei missään 
tapauksessa saa viedä kunnan yleisille alueille eikä metsiin. Erityisen tarkkana tulee 
olla haitallisia vieraskasveja sisältävän puutarhajätteen käsittelyssä. Tästä tarkempia 
ohjeita kunnan internetsivuilta osoitteessa www.kempele.fi/ymparistonsuojelu.

Vieraslajit
Kurtturuusu (Rosa rugosa) on luokiteltu kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi. Kurttu-
ruusua ja sen valkokukkaista muotoa ei saa päästää ympäristöön ja sen kasvatus on 
kiellettyä kolme vuoden siirtymäajan jälkeen 1.6.2022. Nyt kannattaa tarkistaa oman 
pihan ruusulajikkeet ja aloittaa kurtturuusun hävittäminen. Myös tästä aiheesta lisätie-
toa kunnan internetsivuilta osoitteessa www.kempele.fi/ymparistonsuojelu.

Rakennelmat ja tavaroiden säilytys
Asukkaiden tulee huolehtia, että pihan rakennelmat ja tavaroiden säilytys ovat omalla 
tontilla. Puiston, katualueen ja muun yleisen alueen väliaikainen käyttö on luvanva-
raista ja maksullista. Katso taksat osoitteessa www.kempele.fi/kunnallistekniikan-tak-
sat. Uusilla rakennettavilla alueilla rakennustyömaan jätehuolto on järjestettävä siten, 
ettei rakentaminen likaa tai vahingoita yleisiä alueita tai puistoja. Kunnostus ja siisti-
minen ovat rakennustyömaan vastuulla koko työmaan ajan sekä rakennustyön val-
mistuttua.

Lisätietoa
• Kunnanpuutarhuri Sari Palo 044 497 2512,
• Kunnallistekniikan työnjohtaja Paula Taskila 050 316 9669.

Kempeleen kunta on va-
littu kaksivuotisen esiope-
tuksen kokeilukunnaksi. 
Kempeleessä on sekä ko-
keiluryhmissä olevia et-
tä verrokkeja. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö toteut-
taa kaksivuotisen esiope-
tuksen kokeilun elokuun 
2021 alusta toukokuun 
2024 loppuun. Kaksivuo-
tista esiopetusta järjeste-
tään 105 kunnassa. Näi-
den kuntien lisäksi on 
valittu kokeilukuntia, jotka 

eivät järjestä kaksivuotista 
esiopetusta, mutta toimi-
vat verrokkikuntina.

Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön tutkijaryhmä on 
poiminut satunnaisotan-
nalla kokeilupäiväkodik-
si Ylikylän päiväkodin. Ns. 
verrokkipäiväkoteja ovat 
Linnakankaan, Kokkokan-
kaan, Santamäen ja Sark-
kirannan kunnalliset päi-
väkodit sekä yksityisistä 
päiväkodeista ICEC Pilke, 
Norlandia ja Touhula Lin-

nakangas.
Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön osoittaman tutki-
jaryhmän toimesta suori-
tettiin satunnaisotannalla 
lasten valikoituminen ko-
keilutoimintaan. Kokeiluun 
mukaan päässeet lapset 
ovat olleet kokeilua jär-
jestävässä päiväkodissa 
varhaiskasvatuksessa tai 
perhe on asunut tällaisen 
päiväkodin lähellä talvella 
2021. Jos lapsi myöhem-
min esim. muuton vuok-

si saa paikan ryhmästä, 
jossa on kokeiluun osal-
listuvia lapsia, ryhmään 
muuttanut lapsi ei "muutu" 
koeryhmään kuuluvaksi.  

Kaksivuotisen esiopetuk-
sen kokeilua seurataan ja 
arvioidaan tutkimushank-
keessa. Tutkimuksen koh-
teena on kokeilun tarkoi-
tuksen toteutuminen, ja 
siinä tarkastellaan muun 
muassa kokeilun järjes-
tämistä kunnissa, kaksi-
vuotisen esiopetuksen 

vaikutuksia lapsiin sekä 
henkilöstön sekä huoltaji-
en ja lasten kokemuksia. 
Seurantatutkimuksessa 
lapset osallistuvat arvioin-
teihin ja huoltajia voidaan 
haastatella.  

Kaksivuotisen esiopetuk-
sen kokeilu on osa ope-
tus- ja kulttuuriministeriön 
Oikeus oppia –kehittä-
misohjelmaa. Lisää tietoa 
löydät osoitteesta https://
minedu.fi/kaksivuotisen-
esiopetuksen-kokeilu.

Kempele on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa 
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KEMPELE-SEURA RY
Kempele-seura on 1998 perustettu seura, jonka tavoit-
teena on säilyttää yhteisöllisyys ja entisten aikojen muis-
tot Kempeleessä.
Seura tuottaa säännöllisesti kotiseutukirjallisuutta sekä 
on aktiivisesti mukana kulttuuritapahtumissa ja kehittä-
mässä Kempelettä.
Kaipaatko tekemistä käsillesi ja talkoohenkeä? Oletko vas-
ta muuttanut Kempeleeseen tai haluatko luoda juuria ko-
tiseutuusi?
Tervetuloa mukaan Kempele-Seuraan!

Kempele-Seura kerää korona-ajan kokemuksia 
ja kuvia
Koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika on ainutlaa-
tuinen vaihe Suomen historiassa. Kempele-Seura kerää 
korona-ajan kokemuksia, havaintoja, tunnelmia ja muis-
toja. Tarkoituksena on kerätä Kempeleen kunnan asukkai-
den hallussa olevaa arkielämään liittyvää tietoa. Keruu on 
käynnissä 31.7.2021 saakka. 
Osallistu kokoelmakeruuseen lähettämällä muistosi säh-
köpostitse osoitteeseen kempeleseura@gmail.com. Voit 
osallistua myös täyttämällä kysymyslomakkeen: https://
forms.gle/gE4i7HCQ1v1E9ZXA8. Ohjeet osallistumiseen 
löytyvät Kempele-Seuran verkkosivuilta.
• www.kempele-seura.fi
• www.facebook.com/kempeleseurary
• Youtube: Kempele-Seura
• kempeleseura@gmail.com

VIHILUODON KYLÄYHDISTYS RY
Vuonna 2007 perustettu Vihiluodon kyläyhdistys ry pyrkii yhdistämään Oulunsalon 
puolella olevien asuinalueiden asukkaita yhteiseen toimintaan Vihiluodon alueen yhteisen 
viihtyvyyden lisäämiseksi. Kyläyhdistykseen kuuluu n. 180 jäsentaloutta Kallenrannasta, 
Vihirannasta, Kourasta, Alakylästä ja Vihiluodosta, nämä̈ yhdessä̈ muodostavat nykyisin 
Vihiluodon alueen.
Tämä yhteistyö on saanut asukkaat yhdessä tekemään useita hankkeita ja lisäämään 
alueen liikuntamahdollisuuksia. Vihiluotoon on vuosien kuluessa muodostunut 
monipuolinen liikuntakeskus (jalkapallokenttä/luistinkenttä, uimaranta, venesatama, 
frisbeegolfrata, beach volley -kentät, luontopolku grillipaikkoineen). Talviliikunnasta on 
huolehtinut latupartio, joka on ylläpitänyt alueella retkiluistelureittiä ja latuja.
Heinäkuussa on pidetty lasten liikuntakerhoa. Juhannuksena säiden salliessa 
juhannuskokko on poltettu Vihiluodossa. Alueen asukkailla on ollut nimikkolampaat 
useana kesänä̈ Vihiluodon rantaalueella.
Työllistämme 9 nuorta kesätyösetelillä ja yhden Oulun OP:n tuella. Vihiluotoon valmistui 
viime kesänä uusi Lintutorni, jonka rakennustöissä oli ryhmä talkoolaisia. Lintutorni vihitiin 
käyttöön heinäkuussa 2020. Lentokentäntien varressa olevaa rantapusikkoa on siistitty 
useana vuonna talkoilla.
Kaikki tapahtumamme ovat olleet maksuttomia koko perheen tapahtumia. Vihiluodon 
kyläyhdistyksen jäsenet ovat yhdessä olleet aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että 
Kempeleen Vihiluoto on paikka, missä on viihtyisä asua, käydä retkeilemässä ja harrastaa 
liikuntaa tai nauttia merenrannan rauhoittavista näkymistä ja värikkäästä luonnosta.

Lisätiedot:
• Matti Niskanen, puheenjohtaja, 040 717 1771, mattioskari.niskanen@gmail.com, 
• Eva Maijala, sihteeri, 050 362 1410, evamaijala@gmail.com.

ELÄKELIITTO - 
KEMPELEEN YHDITYS RY
Yhdistyksemme on aidosti sitoutumaton yhdistys, jossa 
jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet. Viihdytään 
yhdessä vertaisten seurassa. Perustamisvuosi 1973. Jä-
seniä n. 450. Parillisten viikkojen keskiviikkotapahtumissa 
kuulemme kiinnostavia esityksiä ja tapaamme toisiamme 
hersyvien keskustelujen ja maistuvan pullakahvin myötä.

Tarjoamme jäsenillemme:
• Monipuolista toimintaa kymmenessä toimintaryh-

mässä.
• Mahdollisuutta itsensä kehittämiseen sekä järjestö – 

ja vapaaehtoistoimintaan.
• Matkoja, retkiä, lomia ja erilaisia elämyksiä
• Henkistä ja liikunnallista vireyttä
• EL Sanomat jokaiseen jäsentalouteen

Keskiviikkotapahtumat ja toimintaryhmät kokoontuvat 
Kempeleen nuorisoseurantalolla,Kirkkotie 19, Kempele.
TULE SINÄKIN MUKAAN!

Ota yhteyttä
pj. Heikki Mattila puh. 0400 630 540, 
Siht. Riitta Polvi-Karjalainen, puh. 040 719 9034,
Facebook: www.facebook.com/kempeleenelakeliitto.

KEMPELEEN ELÄKELÄISET 
RY
Kempeleen Eläkeläiset ry on vajaa 50 vuotta 
vanha yhdistys.
Kokoonnumme Työväentalolla torstaisin 
9.30–12.00 Osoitteessa Koskelantie 24. 
Aluksi meillä jumpataan, pelataan bocciaa, 
täytetään sudoku-tehtäviä, tietovisailemme 
ja laulamme Penttilän Maunon säestäessä 
meitä hanurilla. Ulkoilemme sauvat kädessä 
tai ilman sauvoja. Pelaamme myös KEM- 
PELEPELIÄ. Meillä käy asiantuntijoita luen-
noimassa kiinnostavista ja ajankohtaisista 
asioista.
Parasta meille on ruoka. Keittiöemännät 
valmistavat ruokaa edulliseen hintaan ja 
ruokaa voi myös ostaa kotiin vietäväksi.
Matkavastaava MATTI Järjestää meille mat-
koja pohjoiseen ja etelään, itään ja länteen.
Käymme teatterissa ja konsertissa. 
Vierailemme toisten yhdistysten juhlissa ja 
meillä käy myös vierailijoita muista naapuri 
kunnista.
Tule mukaan yksin tai kaverin kanssa. 
Otamme vastaan uusia ehdotuksia ja ideoita. 
Toimitaan yhdessä. 
Lue lisää: www.kempeleenelakelaisetry.fi.

KEMPELEEN MAA- JA 
KOTITALOUSNAISET
Yhdistyksen tarkoituksena on ko-
ota aktiivisia naisia toimimaan ai-
neellisen ja henkisen hyvinvoinnin 
edistämiseksi, ammattitietojensa ja 
-taitojensa kehittämiseksi sekä kylä- 
ja asuinyhteisönsä hyväksi.
Yhdistys järjestää jäsenilleen kuu-
kausitapaamisia, joissa käsitellään 
ajankohtaisia jäsenistöä kiinnostavia 
aiheita. Olemme aktiivisesti mu-
kana erilaisissa tapahtumissa jär- 
jestämässä kahvituksia.  Virkistäy-
dymme retkiä tehden sekä yhteisellä 
jouluaterialla.
Yhdistyksellä on vuokrattavana 
astioita, kahvinkeitin, hääkakkuteline 
ja hyötykasvikuivuri. Varaukset puh. 
050 338 7201.
Jos sinulle on tärkeää lähialueen 
hyvinvointi, ruoka, koti, piha, luonto ja 
ympäristö tai kokoontuminen hyvässä 
seurassa, Olet sydämellisesti ter-
vetullut joukkoomme. Meidät tavoitat 
sähköpostilla: kempeleen.maa.
kotitalousnaiset@gmail.com, löydät 
meidät myös Facebookista.
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RANTALAKEUDEN 
ELÄKKEENSAAJAT RES RY
Vuoden 2021 suunnitelmaan on vaikuttanut 
koronaepidemia ja toiminnan käynnistyminen kevään 
osalta ei ole vielä ollut mahdollista. Korona ei nujerra 
meitä vaikka haasteita riittää.
Tavoitteena on kokoontuminen viikoittain Kempeleen 
Nuorisoseuran talolla, Kirkkotie 19. Maanantaisin 
kävelemme yhdessä, lähtö klo 10.00. Tiistaina pelataan 
bocciaa kello 13 alkaen ja senioritanssijat jatkavat 
tanssilla alkaen klo 14.30. Torstaina jumpataan kello 
10 alkaen ja sen jälkeen juodaan kahvit ja kuullaan 
ajankohtaiset asiat.
Ulkopuolisten vieraili joiden esitykset piristävät 
kerhopäiviä, bingo noin kerran kuussa ja samoin 
jäsentemme esitykset. Toiminta jatkuu kello 14 saakka 
käsitöillä ja kuoron harjoituksilla. Suvi Partasen johtama 
kuoromme Vuokot ja Veikot on tärkeä osa toimintaamme. 
Erilaiset omat kurssit ovat myös osa toimintaamme. 
Sukututkimus odottaa jatkoa. Liikunnan haastekampanja 
maalis/huhtikuussa on vuosittainen haaste joka saa 
meidät liikkumaan monin eri tavoin. Tavoitteena on 
vähintään sata suoritusta tänäkin vuonna.
Ohjelmaan kuuluu myös kesäteatteri, perinteinen 
nuotioilta yhteislauluineen, Oulun piirin keilan ja boccian 
mestaruuskisat, perinteiset vappu- ja joulumyyjäiset 
sekä kesän aikana pelit Sarkkirannan montulla tiistaisin 
kello 13 alkaen. Yhdistyksemme tarjoaa jäsenilleen 
mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ja 
virkistystoimintaan. Luomme mahdollisuuksia fyysistä ja 
henkistä vireyttä vahvistavalle toiminnalle. Matkat lähelle 
ja kauas tähtäävät samaan päämäärään.
Yhdistyksemme jäsenmaksu on 15,00€/vuosi. Siihen 
sisältyy monipuolinen kerho-ohjelma sekä Eläkkeensaaja-
lehti. Edullisesta lisämaksusta on jäsenemme keilaavat 
Pelixirissä ja kuntosali-harjoittelevat Zemppissä. 
Yhdistyksemme toimii myös edunvalvojana Kempeleen 
seniorineuvoston kautta.
Olet tervetuloa mukaan iloiseen joukkoomme ja 
monipuoliseen toimintaamme! 
Ota yhteyttä
Puheenjohtaja Kerttu Mömmö, 
puh: 050 514 5422, kerttu.mommo@gmail.com, 
www.rantalakeus.elakkeensaajat.fi.

AJAX-SARKKIRANTA RY
Ajax-Sarkkiranta on 1997 perustettu kempeleläinen jalkapalloon erikoistunut urheiluseura. 
Teemme vahvaa juniorityötä laadukkaissa olosuhteissa. Noin 600 pelaajaamme harjoittele-
vat erinomaisissa olosuhteissa Kempeleen nurmi- ja tekonurmikentillä sekä vuonna 2019 
valmistuneessa täysimittaisessa ylipainehallissamme, jonka lisäksi pelaajia palvelee talvisin 
myös pienempi harjoitushallimme. Teemme tiivistä seurayhteistyötä Oulun alueen muiden 
jalkapalloseurojen kanssa. Vahvan olosuhdekehittämisen lisäksi seuramme panostaa enti-
sestään pelaajan laadukkaaseen arkeen ja seurayhteistyöhön laadukkaan pelaajapolkumme 
edelleen kehittämiseksi. Kehitämme seuraamme Palloliiton laatujärjestelmän mukaisesti. 
Järjestämme lisäksi aktiivisesti leirejä, jalkapallokouluja ja turnauksia. Näistä muutamina 
esimerkkeinä WBA-FDS leiri, jota pitämässä ovat englantilaisen West Bromwich Albionin 
junioriyhteistyökumppanin valmentajat, perinteiset jalkapallokoulumme, joihin ilmoittautuu 
vuosittain satoja lapsia sekä AjaxCup, joka kerää lähes 100 juniorijoukkuetta Kempeleen 
kentille. Seuratoiminnan tukena ovat toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö, nappulapääl-
likkö, harrastemanageri sekä lähes 200 vapaaehtoistoimijaa.
Jokainen jalkapallosta kiinnostunut on tervetullut Ajaxiin ja seura tarjoaa jokaiselle toimintaa, 
joka on sopivaa niin tavoitteiden kuin sen hetkisten kykyjen mukaisesti. Seura tarjoamaan 
mahdollisuuden tavoitteelliseen pelaamiseen ja harjoitteluun, mutta myös mahdollisuuden 
kaikille niille, jotka haluavat mukavan ja mielekkään harrastuksen ilman menestymisen 
painetta. Seura panostaa tulevaisuudessa entisestään sekä kilpailullisen toiminnan että 
harrastetoiminnan kehittämiseen. Uudet olosuhderatkaisut tukevat entisestään kasvavaa 
toimintaa niin harraste- kuin kilpatoiminnassa.
Jalkapalloilijan polku alkaa seurassamme tyypillisesti 3–4 -vuotiaiden Perhefutiksesta, 5–8 
-vuotiaille tytöille suunnatusta ja Disneyn tarinoihin perustuvasta UEFA Playmakersista tai 
vuotuisista jalkapallokouluista. Mukaan voit liittyä suoraan myös olemassa oleviin kilpa- ja 
Easyfutis-harrastejoukkueisiin oma osaamisesi ja halusi huomioiden. Harrastuksen aloit-
taminen onnistuu myös varttuneemmalle juniorille tai aikuiselle. Kesäisin toimintamme pai-
nottuu Sarkkirannan ja Linnakankaan kentille. Talviaikana käytämme tekonurmipohjaista 
täysimittaista Ojan Rauta Areenaa ja harjoitushallia Kurikkahaantiellä. Talvisin käytämme 
myös koulujen liikuntasaleja. 
Lisätietoa toiminnastamme löydät kätevästi osoitteesta www.ajaxsarkkiranta.fi. Tervetuloa 
mukaan pelaajaksi, valmentajaksi tai muuhun rooliin mainioon seuraamme!

KETOLANPERÄN KYLÄYHDISTYS RY
Ketolanperän kylätoimikunta perustettiin 1980. Vuonna 2012 nimi muutettiin Ketolanperän 
Kyläyhdistys ry:ksi. Ketolanperän koulu on toiminut kylätoimikunnan ja kyläyhdistyksen 
tapahtumien keskeisenä paikkana.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä, vaalia 
kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtymistä.
Tavoitteena on järjestää kyläläisille joka vuosi erilaisia tapahtumia. Tapahtumia 
järjestetään koululla ja Sammalkatto-laavulla. Yhteistyötä tehdään muiden yhdistysten 
kanssa. Esimerkiksi Kauneimmat joululaulut järjestetään koululla ja Keväinen hartaushetki 
Sammalkatto -laavulla Kempeleen seurakunnan kanssa. Erätulet taas ampumaradalla 
Kempeleen Metsästys- ja Kennelyhdistyksen kanssa.
Luontopolku ja laavu ovat olleet koko talven kovasti käytössä. Harmillinen ilkivalta laavulla 
on johtanut siihen että keskeytimme säännöllisen polttopuiden viennin sinne. Omia puita 
voi viedä.
Kyläyhdistys kuuntelee kyläläisiä ja kehittää toimintaansa toiveiden mukaan. Fb-sivulta 
voi lukea viimeiset tapahtumat ja tiedotteet. 
Yhteystiedot: puhelin, 0413132995 ja sähköposti, kettupera1980@gmail.com

KEMPELEEN 
TENNIS
Kempeleen Tennis on erityi-
sesti junioritoimintaan sat-
saava seura. Seurassa har-
joitellaan tennistä tosissaan, 
mutta pilke silmäkulmassa. 
Kesäisin Kempeleessä on 
mahtavat puitteet tenniksen 
harrastamiseen Sarkkiran-
nan urheilupyhätössä.
Lisätietoja löydät osoittees-
ta www.kempeleentennis.fi.
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KEMPELEEN-OULUNSALON 
SYDÄNYHDISTYS RY
Yhdistys toimii Kempeleen ja Hailuodon kuntien sekä 
Oulun kaupungin suuralueen, Oulunsalon, alueilla.  
Jäsenistöä on myös muista kunnista. Toiminta-
periaatteemme: sydänterveyden edistäminen, sydän- 
ja verisuonitautien ennaltaehkäisy, sydänystävällisten 
elämäntapojen edistäminen, toisista välittäminen 
yhdessäololla ja virkistystoiminnalla. 
Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, ei tarvitse välttämättä 
olla sydänsairas. Vilkkaassa toiminnassamme pidämme 
mm.sydäniltoja  joissa kuulemme luentoja terveyteen 
liittyvistä asioista, järjestämme retkiä, pidämme 
lentopallo- ja keilailu- vuoroja, joulu- ja kevätjuhlat jne. 
Meidät löydät netistä osoitteelle Sydanliitto.fi/Kempele-
Oulunsalo.

SEKAKUORO ÄKKINÄISET RY
Äkkinäiset ovat kokoontuneet laulamaan Kempeleen 
Työväentalolle jo vajaat 40 vuotta.
Harjoittelemme erilaisia musiikki kappaleita laidasta  
laitaan. Esiinnymme äitienpäivillä, Römppä- ja joulu-
juhlissa. Esiinnymme kutsusta erilaisissa tilaisuuksissa 
kuten syntymäpäivillä ja muistotilaisuuksissa. Käymme 
viihdyttämässä myös Kempeleen palvelutaloissa asuvia 
senioreita.
Kokoonnumme keskiviikkoisin Työväentalolle klo 15 - 17, 
välillä pidetään pieni kahvitauko.
Jos olet kiinnostunut kuorossa laulamisesta, tule mukaan. 
Voit ottaa yhteyttä puheenjohtajaan.

LC KEMPELE AURORA
Oletko sinä kiinnostunut auttamisesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kempeleessä? Lions 
Club Kempele Aurorassa haluamme palvella avun tarpeessa olevia ihmisiä ja tehdä hyvää.
Ikäihmisten, nuorten ja lasten hyvinvoinnin tukeminen on tärkeä osa toimintaamme. 
Olemme esimerkiksi ulkoiluttaneet hoivakodin asukkaita ja lahjoittaneet kutomiamme 
villasukkia myös kotona asuville ikäihmisille, tukeneet kiusaamisen ja nuuskan käytön 
vastaista työtä yhteistyössä koulujen ja nuorisotoimen kanssa. Kempeleläisiä nuoria on 
tuettu osallistumaan Lions-nuorisovaihtoon sekä kansainvälisille ja kotimaan leireille sekä 
opettajia Lions Quest -koulutuksiin. Ympäristön siisteys on meille kaikille tärkeää. Olemme 
kesäisin kerran viikossa siivonneet Kempeleen Baanan roskista vapaaehtoisvoimin 
yhdessä LC Kempele Sampolan kanssa. Tänä keväänä halusimme ilahduttaa kävelijöitä 
ja pyöräilijöitä ripustamalla virkattuja ruusuja puihin.
Auttamiseen tarvitaan välillä myös rahoitusta, joten olemme keränneet varoja mm. 
muotinäytöksillä ja kirpputorimyynnillä. Joulun alla lahjoitimme 25 lahjakorttia Kempeleen 
Seurakunnan diakoniatyön kautta tukea tarvitseville.
Me 25 klubin jäsentä olemme kokoontuneet talven aikana etäyhteydellä ja kesän 
tapahtumat järjestämme ulkona terveysturvallisesti. Jos kaipaat uusia ystäviä ja yhdessä 
tekemistä, niin ole yhteydessä. Verkossa ja Facebookissa löydät meidät hakusanalla 
lionskempeleaurora.

PARTIOLIPPUKUNTA SAMPOSET RY
Tiesitkö, että Kempeleessä on ollut partiotoimintaa jo 60 vuoden ajan? Ja edelleen jatkuu!
Me Partiolippukunta Samposet ry:ssä tarjoamme aktiivista ja monipuolista partiotoimintaa 
kaikenikäisille. Partiossa opitaan yhdessä tehden erilaisia luonto- ja retkitaitoja, kaveritai-
toja, toimeliaisuutta, vastuuntuntoa ja paljon muuta. Toimimme viikoittain omilla kokoontu-
mispaikoillamme Kirkonmäellä ja Kokkokankaalla, minkä lisäksi retkeilemme ja leireilemme 
aktiivisesti omalla kämppäalueellamme sekä muualla Suomessa. Partiossa 7–22-vuotiai-
den toiminta toteutuu iänmukaisissa ryhmissä. Alle kouluikäiset innokkaat ovat tervetullei-
ta aikuisen saattamana noin kerran kuukaudessa kokoontuvaan perhepartioryhmäämme. 
Ja hei, partioon voi liittyä myös aikuisena. Aikuiselle partiotoiminta tarjoaa oman tärkeän 
harrastuksen lisäksi mahdollisuuden motivoivaan ja merkitykselliseen vapaaehtoistoimin-
taan lasten ja nuorten parissa. 
Järjestämme partioon tutustumis- ja ilmoittautumistilaisuuden perjantaina 14.8.2020. Uusia 
ryhmiä perustamme, mikäli ryhmänjohtajatilanteemme sen sallii. Pyrimme saamaan kaikki 
uudet partiolaiset mukaan toimintaamme. Kannustamme myös aikuisia liittymään mukaan 
harrastamaan, mahdollistamaan ja tukemaan partiotoimintaa. Ilmoittautuminen tapahtuu 
erillisen linkin kautta, joka jaetaan ilmoittautumistilaisuudessa. Tutustu toimintaamme ja 
seuraa ilmoituksia osoitteessa samposet.fi, Facebook-sivullamme Partiolippukunta Sam-
poset ja Instagram-tilillämme @partiosamposet. 
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LC KEMPELE SAMPOLA
Näistä meidät Kempeleessä tunnetaan!
Kirjaston kotipalvelu
Vuodesta 2013 alkaen olemme toimittaneet Kempeleen kirjaston kirjakassit kerran 
kuukaudessa kirjaston kotipalveluasiakkaille. Palvelu on tarkoitettu niille, jotka eivät itse 
pääse asioimaan kirjastoon esim. korkean iän, sairauden tai toimintakyvyn muunlaisen 
heikentymisen takia.
Baana puhtaana
Kempeleen kunnan 150 juhlavuoden merkeissä LC Kempele Sampola ja LC Kempele 
Aurora ottivat hoitaakseen roskien keräämisen Baanalta. Keräys toteutetaan viikoittain 
toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Tempauksellaan leijonat haluavat kiinnittää 
huomiota ympäristön omaehtoiseen siisteyteen ”kulmat kuntoon”.
Joulunajan aktiviteetti
Kauppakeskus Zeppelinin ympäristöön sytytämme 50 joulupataa viikonloppuisin 
marraskuun puolivälistä jouluviikolle saakka.
Ympäristönhoito
Kempeleen jätevesipuhdistamon ja vedenottamon alueiden ympäristönhoito toukokuussa 
päättää toimikauden aktiviteettien osalta. Tämä aktiviteetti on jatkunut vuodesta 1997.
Tule mukaan
Lions-järjestö valmentaa sinua toimimaan omassa klubissasi. Saat mielenkiintoisia tehtäviä 
ja osallistut palveluaktiviteetteihin sekä tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. 
Klubissa opit muilta jäseniltä uusia asioita asuinpaikkakunnastasi. Jos intoa riittää, voit 
edetä oman klubisi ja piirin eri tehtäviin ja jopa valtakunnan tai kansainvälisiin tehtäviin.
Tule mukaan ja tuo omat ideasi vapaaehtoiseen palvelutyöhön kotipaikkakunnalla.
kempele.sampola@lions.fi

NUU-TEATTERI
Nuu-teatteri on Kempeleessä toimiva harrastajateatteri. 
Teatterin kotinäyttämönä toimii Kempeleen nuorisoseu-
rantalo ja teatteri tekee yhteistyötä Kempeleen nuoriso-
seuran kanssa. Nuu-teatterin esitysten näytelminä toimii 
ammattiohjaaja, ja toiminta on ammattimaista ja kunnianhi-
moista. Teatteri tarjoaa hienon harrastuksen esiintymises-
tä ja teatterinteosta kiinnostuneille. Nuu-teatterissa näh-
dään vuodessa yleensä yksi tai kaksi kokopitkää ensi-iltaa. 
Esiinnymme Kempeleessä, mutta teemme vierailuja muu-
allekin. Lisäksi järjestämme tilauksesta lyhyitä ja viihdyttä-
viä ohjelmapalveluita pienoisnäytelmien tai sketsien muo-
dossa ja osallistumme harrastajateatterifestivaaleille.
Nuu-teatteriyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on 
tehdä mieleenpainuvia, koskettavia ja viihdyttäviä esi-
tyksiä. Nuu-teatteri tarjoaa korkeatasoista teatteria 
katsojilleen. Ryhmä on tärkeä osa kunnan kulttuuritar- 
jontaa ja tarjoaa positiivista kuvaa kunnan kulttuuritoi-
minnasta. Nuu-teatteri on Suomen harrastajateatteriliiton 
jäsen ja järjestää jäsenilleen koulutusta, teatterimatkoja 
ja mahdollisuuden tutustua harrastajateatteritoimintaan 
niin Kempeleessä kuin valtakunnallisellakin tasolla.
Onko teatterikärpänen puraissut? Tule mukaan toimin-
taamme! Etsimme aina uusia kykyjä lavalle ja myös kulis-
seihin monenlaisiin tehtäviin: mm. lavastukseen, puvus-
tukseen, valoihin, ääniin, tarpeistoon ja kuiskaukseen.
• Sähköposti: nuuteatteri@gmail.com
• Kotisivut: www.nuuteatteri.net

Kuva: Ester van Dam

KEMPELEEN NUORISOSEURA RY
Kempeleen nuorisoseura ry on vuonna 1894 perustettu yh-
distys. Seurantalo sijaitsee Kempeleen keskustan kupees-
sa, kirkkojen ja terveyskeskuksen lähellä osoitteessa Kirk-
kotie 19. Nykyinen seurantalo on valmistunut vuonna 1987.
Onko juhlapaikka hakusessa? Nuorisoseurantalolla on 
toimivat, ajanmukaiset ja viihtyisät tilat kaikenlaisiin juh-
liin, tapahtumiin ja monenlaiseen liikuntaan. Talossa vie-
tetään häitä, ristiäisiä, syntymäpäiviä ja muita perhejuhlia. 
Tiloissa harrastetaan tanssia, verestetään kättentaitoja ja 
tehdään teatteria. Puitteet sopivat hyvin kokouskäyttöön. 
Tiloihin on esteetön kulku liikuntaesteisille.
Nuorisoseuralla toimii aktiivinen harrastajateatteri, Nuu-
teatteri. Seuran tiloissa toimii myös hieronta- ja hyvinvoin-
tipalvelu Jamice. Yhteydenotot numeroon 040 543 0219.
Tervetuloa toimintaan mukaan! 
• Kotisivut: www.kempeleennuorisoseura.fi
• Puh. 050 570 5610 (yhteydenotot mieluiten klo 14–18 

välisenä aikana) 
• Sähköposti: kempeleennuorisoseura@gmail.com

Kuva: Mirka Pohjanrinne

OULUN SEUDUN KILPIRAUHASYHDISTYS RY
OOKKONÄÄ KUULLU, että Kempeleessä toimii kilpirauhassairaiden vertaistukiryhmä?
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry on jonkin aikaa pitänyt vertaistuki-iltoja Kempeleen 
asukastuvalla. Ryhmän vetäjänä toimii Helena Lievetmursu.
Yhdistyksemme on toiminut jo 23 vuotta ja vertaistukiryhmiä on nyt 8:lla paikkakunnalla. 
Jäseniä meillä on yli 1000. Yhdistyksemme jäsenet saavat 4 kertaa vuodessa KILPI-leh-
den, missä on paljon tietoa eri kilpirauhassairauksista.
Yhdistyksemme tekee muutakin kuin järjestää vertaistukea. Kerran kuukaudessa Oulussa 
pidettävissä jäsenilloissa on luentoja eri aiheista (muistakin kuin kilpirauhassairauksista). 
Teemme yhteisiä retkiä, käymme taidenäyttelyissä ja teatterissa.
Olemme Suomen kilpi -ja lisäkilpirauhasliiton jäsenjärjestö. Liitto järjestää monia tapah-
tumia, joita voimme seurata netin välityksellä. Työtä kilpirauhassairaiden hyväksi on tehty 
jo 25 vuotta ja siksi syyskuussa järjestetään valatakunnallinen webinaarin, missä on mm. 
ravintoluento. Osa jäsenistä katsoo sitä porukalla Rokualla 18.9.
Tarkemmat tiedot toiminnastamme löytyvät meidän sivuilta www.oulunseudunkilpi.com tai 
Facebookistamme. Voit myös soittaa, jos haluat tietää lisää toiminnastamme.
Tuuhan sinäkin mukkaan toimintaan!
Kirsti Uhlgren, puheenjohtaja, 0500-385609
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Kempele-opiston 
opinto-ohjelma ilmestyy pian
Kempele-opiston syksyn opinto-ohjelma ilmestyy erillisenä 
liitteenä Rantalakeuden mukana keskiviikkona 4.8.2021.
Lisää tietoa: www.kempele.fi/kempele-opisto

Lisää tietoa kaikista leireistä ja ilmoittau-
tumisesta osoitteessa www.kempele.fi/ke-
saleirit.

Lasten päiväleirit
Kempele Akatemia järjestää kesällä 2021 
päiväleirejä Linnakankaan, Santamäen ja 
Ylikylän kouluilla. Leirit on tarkoitettu 6-9- 
ja 10–13-vuotiaille lapsille. Leirit järjeste-
tään viikon mittaisina arkipäivisin klo 9-15. 
Ohjelmassa on monipuolista leiritoimintaa: 
retkiä lähialueella, liikuntaleikkejä ja pe-
lailua, kädentaitoja, leiriläisten kanssa yh-
dessä suunniteltua toimintaa ynnä muuta 
mukavaa yhdessäoloa!
Hinta:
• 60 €/5 päivän leiri
• 50 €/4 päivän leiri

Hintaan sisältyy ohjattu toiminta, materi-
aalimaksu, vakuutus, lounas ja välipala. 
Sitovat ilmoittautumiset ja tieto allergioista 
osoitteessa www.kuntapalvelut.fi/kempele 
viimeistään viikko ennen leirin alkua.
Lisätiedot:
Marika Mattila, p. 050 316 3820,  
marika.mattila@edu.kempele.fi.
Eero Kauppi, p. 040 614 8853,  
eero.kauppi@kempele.fi.

Lasten liikuntaleirit
Leireillä pääsee kokeilemaan joka päivä 
erilaisia liikuntalajeja, -leikkejä ja -pelejä. 
Pyrkimys on antaa lapsille iloisia ja positii-
visia liikuntakokemuksia sekä tutustuttaa 
heitä samalla monipuolisesti eri liikuntalaji-
en maailmaan. Leirit on suunnattu kaikil-
le 6–13-vuotiaille lapsille liikuntataustasta 
riippumatta. Leirit järjestetään Sarkkiran-
nan urheilukeskuksessa viikon mittaisi-
na 7.–24.6. Aamupäivisin klo 9.00–11.45 
kokoontuvat 6–9-vuotiaat, iltapäivisin klo 
12.15-15.00 10–13-vuotiaat. 
Hinta:
• 25€/5 päivän leiri
• 20€/4 päivän leiri

Hintaan sisältyy ohjattu toiminta, tilat ja vä-
lineet, vakuutus, leiripaita sekä leiridiplomi. 
Sitovat ilmoittautumiset osoitteessa www.
kuntapalvelut.fi/kempele viimeistään viikko 
ennen leirin alkua.
Lisätiedot: Markus Keskipetäjä, p. 044 587 
3709, markus.keskipetaja@gmail.com

Kesäkässää koululaisille -leiri
Koululaisten käsityöleiri järjestetään 
7.–11.6. Aamupäivisin kokoontuvat 
6–9-vuotiaat, iltapäivisin klo 12.15–15.00 
10–13-vuotiaat. Jokaiselle leiripäivälle on 
oma teema ja pieni työ. Mukaan voi ottaa 
pientä välipalaa, käsitöiden lomassa pide-
tään pieni tauko. Materiaalimaksu sisältyy 

kurssimaksuun. Leirit järjestetään Kempe-
le-opiston Taitolassa osoitteessa Honka-
sentie 15 b.
Hinta: 25 €
Hintaan sisältyy ohjattu toiminta, vakuutus, 
tilat, välineet ja materiaalimaksu. Sitovat il-
moittautumiset osoitteessa www.opistopal-
velut.fi/kempele viimeistään viikko ennen 
leirin alkua.
Lisätiedot: Marika Ilola, p. 045 631 5685, 
mailola-75@hotmail.com

Kuvataideleirit
Viikon mittaiset kuvallisen ilmaisun ke-
säleirit järjestetään 7.–24.6. välisenä ai-
kana 6–9-vuotiaille klo 9.00–11.45 ja 
10–13-vuotiaille klo 12.15–15.00. Leireil-
lä harjoitellaan luovaa ilmaisua piirtämäl-
lä, maalaamalla ja ympäristön materiaale-
ja hyödyntäen. Varaa omat eväät mukaan, 
esim. leipä, mehu, hedelmä. Materiaalin 
keräystä varten sään mukainen varustus 
ensimmäisenä päivänä: kumisaappaat, 
kumihanskat ja muovipussi. Ilmoitathan, 
jos on allergioita. Käytämme hajusteetto-
mia värejä ja puhdistusaineita. Leirit järjes-
tetään Kempele-opiston Taitolassa osoit-
teessa Honkasentie 15 b.
Hinta:
• 25€/5 päivän leiri
• 20€/4 päivän leiri

Hintaan sisältyy ohjattu toiminta, vakuutus, 
tilat, välineet, materiaalimaksu. Sitovat il-
moittautumiset osoitteessa www.opistopal-
velut.fi/kempele viimeistään viikko ennen 
leirin alkua
Lisätiedot: Teija Estabrook, p. 044 293 
4675, testabro@ulapland.fi.

Kitaraleirit – vasta-alkajat ja hieman  
kokeneemmat
Kitaraleirit järjestetään Kirkonkylän kou-
lulla 7.–11.6.2021. Vasta-alkajien leiril-
lä klo 10.00–11.00 osallistujilta ei vaadi-
ta aiempaa soittokokemusta ja kurssi on 
suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuoril-
le. Pidemmälle ehtineiden leiriryhmässä 
klo 11.15–12.15 osallistujilla tulisi olla hie-
man soittokokemusta, mutta nuotinlukutai-
toa ei vaadita. Tule musisoimaan yhdessä 
muiden kanssa. Ota tunnille mukaan oma 
akustinen tai sähkökitara. Leirit järjeste-
tään Kirkonkylän koulun D-talon musiikki-
luokassa osoitteessa Koulutie 4 a 6.
Hinta: 25 €
Hintaan sisältyy ohjattu toiminta, vakuu-
tus, tilat, välineet. Sitovat ilmoittautumiset 
osoitteessa www.opistopalvelut.fi/kempele 
viimeistään viikko ennen leirin alkua.
Lisätiedot: Sami Keinonen p. 050 5355 
361, samikeinonen00@gmail.com.

Lasten kesäleirit
Uimakoulut
Zimmarin alkeisuimakoulut
• Ilmoittautuminen www.kuntapalvelut.fi/kempele
• Huom. VesiSporttikseen Ilmoittautuminen soit-

tamalla p. 040 570 4711/Juha Vuoti, erityislii-
kunnan koordinaattori.

• Ilmoittautuminen alkaa ti 11.5.2021 klo 10.00.
• Hinta: Lasten uimakoulu 4 kertaa 28 €, lasten 

uimakoulu 5 kertaa 35 €.
Vesileikkikoulu, vuonna 2016 syntyneet
Leikkien opitaan liikkumaan turvallisesti vedessä. 
Uimaopettaja kuljettaa. Opetus tapahtuu 
opetusaltaassa. 1 h/ryhmä.
• 21.–24.6. klo 11.15–15.45 välisenä aikana

Sukellustaidottomat 5–6-vuotiaat
Tutustutaan leikkien veteen ja opetellaan 
sukeltamaan. Voitetaan mahdollinen vesipelko. 
Uimakoulun kellonajat ovat allasaikoja. Opetus 
tapahtuu opetusaltaassa. 30 min / ryhmä.
• 7.–11.6. klo 10.30–16.15 välisenä aikana
• 14.–18.6. klo 11.00–15.45 välisenä aikana

Sukellustaidottomat 7–8-vuotiaat
Tutustutaan leikkien veteen ryhmässä ja 
opetellaan sukeltamaan. Voitetaan mahdollinen 
vesipelko. Uimakoulun kellonajat ovat 
allasaikoja. Opetus tapahtuu opetusaltaassa.
• 21.–24.6. klo 10.4 –11.15
• 31.5.–3.6. klo 18.00–18.30
• 31.5.–3.6. klo 18.30–19.00

Sukellustaidottomat 9–12-vuotiaat
Opitaan luottamaan veteen ja omiin taitoihin 
vedessä. Voitetaan mahdollinen vesipelko. 
Uimakoulun kellonajat ovat allasaikoja. Opetus 
tapahtuu opetusaltaassa.
• 14.–18.6. klo 14.30–15.00

Sukellustaitoisten uimakoulut
Lapsille, jotka tarvitsevat vielä rohkaisua uintiin. 
Opetellaan liikkumaan turvallisesti vedessä 
ja harjoitellaan alkeisuimataitoja. Uimakoulun 
kellonajat ovat allasaikoja. Opetus tapahtuu 
opetusaltaassa.
Vuonna 2015 syntyneet
• 7.–11.6. klo 11.00–11.30
• 14.–18.6. klo 13.15–13.45
• 14.–18.6. klo 15.45–16.15

Vuonna 2014 syntyneet
• 7.–11.6. klo 13.45–14.15
• 31.5.–3.6. klo 17.00–17.30

Vuonna 2013 syntyneet
• 7.–11.6. klo 14.30–15.00
• 14.–18.6. klo 10.30–11.00

Vuonna 2012 syntyneet
• 7.–11.6. klo 15.15–15.45
• 31.5. – 3.6. klo 16.30–17.30

Junioritekniikka, vuonna 2008–2011 
syntyneille
Lapsille, jotka osaavat uida 10 metriä. 
Junioritekniikkalaiset harjoittelevat 
uintilajitekniikkaa ja sukellustaitoja. Uimakoulun 
kellonajat ovat allasaikoja. Opetus tapahtuu 
opetusaltaassa/isossa altaassa.
• 14.–18.6. klo 13.45–14.15

Junioripelastaja, vuonna 2008–2011 
syntyneille
Lapsille, jotka osaavat uida 25 metriä. 
Junioripelastajat harjoittelevat itsensä ja toisten 
pelastamista vedestä. Opetus tapahtuu isossa 
altaassa. Uimakoulun kellonajat ovat allasaikoja. 
Opetus tapahtuu isossa altaassa.
• 7.–11.6. klo 13.45–14.15
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liikuntapalvelut

Ohjatut vapaavuorot
Tennis
Haluatko oppia pelaamaan tennistä? Sarkkirannan ten-
niskentillä tarjolla ohjattu vapaavuoro lauantaisin 12.6.–
7.8. (ei 26.6.) 6–12-vuotiaat klo 10–11 ja 13–99-vuotiaat 
klo 11–12.

Ei ennakkoilmoittautumista eikä osallistumismaksua. 
Tarvitset mukaasi oman mailan ja iloista mieltä. Mukaan 
mahtuu kulloinkin voimassa olevien koronarajoitusten 
mukainen määrä osallistujia, kuitenkin max. 20.
Frisbeegolf
Haluatko oppia heittämään frisbeetä? Kiinnostaako fris-
beegolfin aloittaminen? Sarkkirannan hyppyrimontun 
kentällä sekä Sarkkirannan frisbeegolfradalla tarjolla kai-
kille avoin ohjattu frisbeegolfin vapaavuoro maanantaisin 
klo 19–21 sekä torstaisin klo 18–19. Ohjatut vapaavuorot 
voimassa aikavälillä ma 31.5.–to 24.6. Ei ennakkoilmoit-
tautumista eikä osallistumismaksua. Tarvitset mukaasi 
oman frisbeen ja iloista mieltä. Kokoontuminen hyppyri-
montun alaparkkipaikalla urheilutiellä. Mukaan mahtuu 
kulloinkin voimassa olevien koronarajoitusten mukainen 
määrä osallistujia, kuitenkin max. 20.

Senioreiden liikunta
MAANANTAI  21.6. asti, jatkuu 19.7.
Klo 10.00–11.00  Kävely kevyemmäksi -jumppa, 
   Ilon pilke -puisto, Suolatie
TIISTAI   22.6. asti, jatkuu 10.8. 
Klo 12.00–12.45  Tuolijumppa musiikin tahdissa 
   Museon piha, Kirkkotie 18.
KESKIVIIKKO 23.6. asti, jatkuu 21.7.
Klo 11.00–11.45  Tuolijumppa, Asukastupa, 
   Honkasentie 11
TORSTAI  24.6. asti, jatkuu 22.7.
Klo 9.15–10.00 Tuolijumppa musiikin tahdissa, 
   Museon piha, Kirkkotie 18
PERJANTAI  18.6. asti, jatkuu 13.8.
Klo 10.00–11.00  Jumppa ja sauvakävely, 
   Köykkyri,Pyrinnöntie
Ei ennakkoilmoittautumista. Ulkoliikunnassa säävaraus. 
Tulethan terveenä. Ryhmät sopivat kaikille, kukin tekee 
jaksamisen mukaan. Juomapullo mukaan. Tervetuloa!
Lisätiedot:  
Minna Lammassaari p. 040 664 3872,  
minna.lammassaari@kempele.fi,  
www.kempele.fi/senioreidenliikunta

Kempeleen soveltavan liikunnan palvelut ja tarjonta
• Liikunta-asioissa neuvominen, jos osallistuminen yleisesti tarjolla oleviin ryhmiin ei 

syystä tai toisesta onnistu tai tarvitset tietoa soveltavan liikunnan välineistä.
• Yhteistyö kunnan sisällä mm. varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, vammais-

palveluiden ja fysioterapeuttien kanssa. Esim. Vierailut ja liikuntatuokioiden ohjaus 
ryhmissä, joissa erityisen tuen lapsia.

• Soveltavan liikunnan olosuhteiden ja tarjonnan kehittäminen.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset ryhmiin 
Erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti , p. 040 5704711, juha.vuoti@kempele.fi,
www.kempele.fi/soveltavaliikunta

Soveltavan liikunnan ryhmät
Perhesporttis, perheliikuntavuoro erityistä tukea tarvitseville lapsille 
(5–8-vuotiaille) ja heidän perheille

• Ylikylän päiväkodin liikuntasalissa tiistaisin klo 17.00–18.00, 8.6.–22.6.2021 (3krt)
• Ryhmässä liikutaan yhdessä aikuisen kanssa ja itsenäisesti sekä vuorovaikutus-

taitoja harjoitellen. Temppu- ja motoriikkaratoja ja kehonhahmottamista. Maksuton.
Kesäsporttis, erityistä tukea tarvitseville alakoululaisille

• Maanantaisin ja torstaisin Santamäkitalolla klo 13.45–14.45, 7.6.–21.6.2021 (5krt)
• Tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin ryhmäläisten toiveiden mukaan, harjoitel-

laan sääntöjä ja ryhmässä toimimista. Luvassa uusia kokemuksia ja onnistumisia 
liikunnan parissa. 

• Liikuntavarustus ja juomapullo mukaan. Maksuton.
Vesisporttis, erityistä tukea tarvitseville 6 vuotta täyttäneille alakoululaisille

• Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9.15–10.30, 9.6.–23.6.2021 (5krt)
• Leikkien opitaan liikkumaan turvallisesti vedessä ja luottamaan veteen. Opetus 

tapahtuu opetusaltaassa. Ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään tuen tarve uin-
tikerhon aikana. 

• Hinta: Erityisliikunnan vuosikortti tai 35€
• Vesisporttis jatkuu syksyllä 18.8. alkaen klo 16.45–17.15 (lisätiedot ja ilmoittau-

tuminen nettisivuilla)
Zytykesporttis, yli 12-vuotiaille erityisnuorille ja aikuisille

• Keskiviikkoisin Ristisuon kentällä klo 14.30-15.30, 9.6.-23.6.2021 (3krt) ja 18.8. 
alkaen Zemppi Areenalla

• Ryhmässä liikutaan monipuolisesti eri toimintapisteiden ja pallopelien parissa. 
Liikuntavarustus ja juomapullo mukaan. Maksuton.
Hyvän mielen liikuntaryhmä 

• Maanantaisin klo 12:00–13:00, ryhmän kokoontumispaikka vaihtelee
• Ryhmään voit tulla kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja, hakemaan vinkkejä liikunta-

harrastamiseen tai tulla etsimään kadoksissa ollutta kipinää liikuntaan. Ryhmä on 
tarkoitettu vähän liikkuville, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, pitkäaikaistyöt-
tömille ja mielenterveyskuntoutujille.

Työikäisten liikunta
LIIKKEELLE-ryhmä
Sarkkirannassa matalan kynnyksen ryhmä, Linnakankaan ulkokuntosalilla kuntopiiri.
• Ti 11.5.–22.6. klo 18–19, Sarkkiranta, hyppyrimäen monttu
• Ke 12.5.–23.6. klo 9–10, Sarkkiranta, hyppyrimäen monttu
• To 20.5.–24.6. klo 16–17, Sarkkiranta, hyppyrimäen monttu
• To 20.5.–24.6. klo 18–19, Linnakankaan liikuntapuisto
Lisätiedot: Marita Lauttamus p. 040 664 2846, marita.lauttamus@kempele.fi
www.kempele.fi/tyoikaistenliikunta

Virkistysuimala Zimmari
Kesäaukioloajat:
ma 10–18, ti-pe 8–18
la–su suljettu
Kesän aukioloajat 5.6.-24.6.2021. Kun Zimmari  
aukeaa syksyllä 16.8, avaamme normaali aukioloajoilla. 

Ulkoliikuntapaikat
Kempeleen urheilukeskuksesta Sarkkirannasta löytyy 
todella monipuoliset liikuntamahdollisuudet monenlai-
seen ulkoliikuntaan, urheiluun ja pelaamiseen. Kesällä 
2021 Sarkkirantaan valmistuu uusi 12-väyläinen frisbee-
golfrata junioreille ja aloittelijoille. Köykkyrin virkistysalu-
eella voit nauttia kattavista ulkoilureiteistä. Köykkyristä 
löytyy myös 18-väyläinen frisbeegolfrata. Virkistysuima-
la Zimmarissa on altaita monenlaiseen vesiliikuntaan. 
Uimarannoilla Mourunkijärvellä, Ouluntullissa sekä Vihi-
luodossa voit vilvoitella lämpiminä kesäpäiviä.
Kempeleen liikuntapaikat karttalinkkeineen ja liikunta-
paikkojen varauskalenteri nähtävillä osoitteessa: www.
kempele.fi/vapaa-aika/liikuntapalvelut/liikuntapaikat
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nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyö 
Etsivä nuorisotyö tukee 15–28-vuo-
tiaita kempeleläisiä nuoria. Etsivän 
nuorisotyön avulla voit löytää polku-
si, joka voi liittyä esim. työnhakuun, 
opiskeluun tai itsenäistymiseen. 

Meihin voit olla yhteydessä puheli-
mitse tai jättää yhteydenottopyynnön 
osoitteessa www.kempele.fi/etsiva-
nuorisotyo olevan yhteydenottolo-
makkeen kautta.

Työpajatoiminta
Kempeleen starttipaja tarjoaa tukea 
18–28-vuotiaiden työttömien ja ilman 
opiskelupaikkaa olevien nuorten 
elämänhallintaan. Starttivalmennus 
toteutetaan ryhmämuotoisena toi-
mintana, mutta sisältää myös yksilö-
valmennusta. 

Starttipajalle hakeudutaan kunnan 
kotisivuilla olevan lomakkeen kautta, 
kaikki hakijat haastatellaan. Voit ol-
la myös yhteydessä työvalmentajiin 
Sanna Härmään. 

Starttipaja on suljettu heinäkuun 
ajan.

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

Etsivät nuorisotyöntekijät
• Heikki Tervola,  

p. 040 5956 922
• Reetta Lahtinen,  

p. 050 3163 741
• Kempeleen etsivä nuorisotyö
• @kempeleenetsivanuorisotyo
• #Kempeleen Etsivä Nuorisotyö,  

EtsiväHeikki#9945,  
Etsivä Reetta#4158

Kempeleen Starttipaja
• Sanna Härmä,  

p. 050 3163 768
• @kempeleen_starttipaja

Ohjaamo Kempele
• Koordinaattori Heidi Alatalo,  

p. 040 6116 885
• Ohjaaja Niko Vastola,  

p. 040 1821 244
• @ohjaamokempele
• Ohjaamo Kempele
• @ohjaamokempele

Lisätietoa nuorisopalveluista
• www.kempele.fi/nuorisopalvelut
• SähköpostIt:  

etunimi.sukunimi@kempele.fi
• Kempeleen nuorisopalvelut
• @kempeleen_nuorisopalvelut

Palveluja nuorille  
yhden oven taktiikalla
Ohjaamo on paikka, joka tarjoaa maksutonta neuvontaa 
ja ohjausta alle 30-vuotiaille ja kokoaa eri palvelut yhden 
katon alle. Riittää, kun astut ovesta sisään. 

Ohjaamosta saat tukea mm. koulutusvalintoihin, asu-
misneuvontaa, apua työllistymiseen, ohjausta mielen-
terveyteen liittyvissä asioissa ja opastusta esim. Kelan 
tukien hakemiseen, työhakemuksen tekemiseen tai har-
rastuksen löytämiseen. Voit tulla myös ilman erityistä asi-
aa; piipahda kahville tai muuten vain moikkaamaan! Auki-
oloaikojen puitteissa voit saapua ilman ajanvarausta. 

Ohjaamossa on tarjolla tiettyinä päivinä Kelan, opin-
to-ohjaajan, psykiatrisen sairaanhoitajan, etsivien nuo-
risotyöntekijöiden, työllisyyspalvelujen, ammatinvalinta-
psykologin sekä sosiaaliohjaajan palveluja. Elokuussa 
käynnistyy myös seksuaalineuvonta. Aikataulumme löy-
dät somekanavistamme tai nuorisopalvelujen nettisivuilta!
Tule käymään!
Kauppakeskus Zeppelin, 2. krs.
Palvelemme avoimin ovin ma–ke klo 12–16 ja  
to klo 12–18. Muulloin ajanvarauksella.

Kesä- ja elokuussa palvelemme 
normaalein aukioloajoin, heinäkuun 
Ohjaamo on suljettu. 

Lisätietoa:
www.ohjaamot.fi tai www.kempele.fi/
ohjaamo

Tapahtumia
KesäkahviLA nuorille la 5.6.
Kempele Akatemialla, 7.lk ja sitä vanhemmille klo 18–21. 
oulujen päättäjäispäivä ja kesäkauden avajaiset. Pientä 
purtavaa tarjolla. KahviLA on päihteetön tapahtuma.

Kempele Akatemia Goes to Vectorama pe–la 11.–12.6.
Kempele Akatemialla järjestetään peli-ilta "Akatemia goes 
to Vectorama", jossa seuraamme live-lähetyksiä, pelaam-
me pelejä (omat lisenssit) ja osallistumme tapahtuman 
toimintaan Kempele Akatemialta käsin. Akatemian tieto-
koneilla on vain ilmaisia pelejä, voit tuoda oman koneen. 
Peleihin tarvitset omat käyttäjätunnukset! Hinta 10 €, sisäl-
täen ilta- ja aamupalaa. Tapahtuman ikäraja on 14-20v.  
Ilmoittautumiset  ja lisätietoa:  
www.kempele.fi/nuorisopalvelut

Kesäkuun lasten toimintapäivät
Toimintapäivät 9–13-vuotiaille järjestetään Kempele Akate-
mialla ja Tietotorilla. Ne sisältävät mm. askartelua, pelailua 
ja kädentaitoja. Ei ilmoittautumista, ilmainen.
Vkot 23–25 (7.–24.6.2021)
• Maanantaisin klo 13–15  

Kempele Akatemialla
• Keskiviikkoisin  klo 13–15  

Kempele Akatemialla
• Torstaisin klo 13–15 Tietotorilla

Nuortenillat ja Yökahvilat
Kempele Akatemian lasten- ja nuortentilalla.

vkot 23-26 (7.-30.6.2021)
Maanantaisin  ja keskiviikkoisin klo 17–20.

vko 24 
Pe 18.6.Yökahvila klo 18–23.
Heinäkuun aukioloajat päivittyvät kesäkuun aikana 
nettisivuille.

Retket
Kalastusretki Tyrnävän Suutarinjärvelle ti 8.6.
Yli 7-vuotiaille. Hinta: 10 €, sis. kalastusluvan, makka-
ran, mehun, kuljetuksen ja tapaturmavakuutuksen.

Ota mukaan omat kalastusvälineet (kalastamme virve-
lillä). Myös omia eväitä saa ottaa mukaan. Ohjaajana Ju-
ho Ljokkoi. Tiedustele vapaita paikkoja.

Seikkailuretki Koiteliin ti 15.6.
Hinta: 10 €, sis. retkievään, kuljetuksen ja tapaturmava-
kuutuksen. Myös omia eväitä saa ottaa mukaan.

Ohjaajana Riikka Kärkkäinen. Ilmoittautuminen päät-
tyy pe 4.6.

Retki Jukupark vesipuistoon tai kiipeilypuistoon 
Kalajoelle ke 23.6.
Hinnat: 
Jukupark vesipuistoon: 
• 40 €/hlö (yli 130 cm)
• 35 €/hlö (alle 130 cm)
• 20 €/hlö (0-3 v, linja-autopaikka)

   TAI Kiipeilypuistoon:
• 40 €/hlö lapset 110-130 cm

• 45 €/hlö lapset & aikuiset yli 130 cm
• 20 €/hlö (0-3 v, linja-autopaikka)

Hinnat sisältävät kuljetuksen, rannekkeen ja tapaturma-
vakuutuksen. Ruokailut omakustanteisesti. Ohjaajana 
Pirjo Ranta. Alle 10-vuotias huoltajan kanssa. Ilmoittau-
tuminen päättyy ti 8.6.

Retki Powerparkiin ti 29.6.
Hinnat: 
• 65€ (yli 130 cm)
• 55€ (alle 130 cm)
• 35€ (alle 2-vuotiaat)

Hinnat sisältävät kuljetuksen, rannekkeen ja tapaturmava-
kuutuksen. Ruokailut omakustanteisesti. Ohjaajana Pirjo 
Ranta. Alle 10-vuotias huoltajan kanssa. Ilmoittautuminen 
päättyy 14.6.

Retki Powerparkiin ti 5.8.
Hinnat: 
• 65€ (yli 130 cm)
• 55€ (alle 130 cm)
• 35€ (alle 2-vuotiaat)

Hinnat sisältävät kuljetuksen, rannekkeen ja tapaturma-
vakuutuksen. Ruokailut omakustanteisesti. 

Ohjaajana Riikka Kärkkäinen. Alle 10-vuotias huolta-
jan kanssa. Ilmoittautuminen päättyy ti 20.7.

Ilmoittautuminen ja perumisehdot
Ilmoittautumiset Nuorisopalvelujen retkille, leireille ja 
tapahtumiin osoitteessa: www.kempele.fi/nuorisopal-
velut.

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdollinen 
erikoisruokavalio, allergiat, matkapahoinvointi, lää-
kitys, pyörätuolitarve yms. asioista, joista ohjaajien 
olisi hyvä tietää. Internetissä ilmoittautuessa ilmoita 
aina vain yhden henkilön tiedot kerrallaan.

Ilmoittautumiset ovat aina sitovia. Viimeisen ilmoit-
tautumispäivämäärän jälkeen tehdyistä peruutuksis-
ta peritään 50 % retken hinnasta, mikäli osallistujal-
la ei ole esittää lääkärintodistusta. Jos et lähdekään 
varaamallesi retkelle, ilmoita peruuntumisesta nuori-
sopalveluiden henkilöstölle, jotta varallaolijoille saa-
daan ilmoitettua ajoissa vapautuneista paikoista.
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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 

Kesäaukioloajat
• Ma ja ke 11–19
• Ti, to, pe 11–17
• La suljettu

Poikkeuksia aukioloaikoihin:
• To 24.6. avoinna klo 11–16 
• Pe 25.6. suljettu (juhannusaatto)

Tietotorin omatoimikirjasto 
Kirkonkylän koulun D-talo, Koulutie 4B, 90440 Kempele.
• Ma–pe klo 8–20 (omatoimiaika)
• La klo 10–15 (omatoimiaika)

Poikkeuksia aukioloaikoihin:
• Suljettu 14.6.–8.8.2021. Tilatut varaukset siirtyvät 

noudettavaksi pääkirjastolle.

Linnakankaan omatoimikirjasto
Linnakangastalo, Linnakaarto 20, E-ovi (sisäpiha).
• Ma–pe klo 16–20 (omatoimiaika)
• La klo 10–15 (omatoimiaika)

Poikkeuksia aukioloaikoihin:
Suljettu 14.6.–8.8.2021. Tilatut varaukset siirtyvät nou-
dettavaksi pääkirjastolle.

Kirjasto somessa
     Kempeleen kirjasto  Kempeleenkirjasto

eKIRJASTO
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen eKirjas-
to palvelee ympäri vuorokauden! Lue tai kuunte-
le kirjaston e-kirjoja tai e-äänikirjoja, lue aikakaus-
lehtiä, katsele elokuvia!

Lainaamiseen tarvitset jonkin Kainuun ja Poh-
jois-Pohjanmaan alueen kirjaston kirjastokortin ja 
PIN-koodin. 

eKirjaston löydät kirjastojen kotisivuilta sekä ne-
tistä osoitteesta: outi.finna.fi/Content/ekirjasto.

Koronaepidempian varotoimenpiteet
Muista kirjastossa asioidessasi hygieniaohjeet, turva-
välit ja maskisuositus. Kirjaston henkilökunta käyttää 
maskeja ja visiirejä turvallisuusohjeita noudattaen. Ota 
huomioon niin muut asiakkaat kuin henkilökunta. Tule 
kirjastoon vain terveenä!

Kirjastoissa otetaan vastaan vain korttimaksuja. Kir-
jastomaksut tulee ensisijaisesti maksaa OUTI-verkko-
kirjastossa verkkomaksuina. Kirjastoasiointi estyy, kun 
maksuja on kertynyt 12 euroa tai enemmän.

Tapahtumat
Pe 13.8.2021 klo 17 Muusat Kempeleen kirjastos-
sa: vieraana kirjailija Pauliina Susi! Yhteistyössä Oulun 
Muusajuhlat ja Huutomerkki ry. Tapahtuma on osa Ou-
lun Muusajuhlien ohjelmaa.

Näyttelyt
Touko-kesäkuu
25.5.–17.6. Kempele-opiston pitsinnypläysryhmän kevät-
näyttely.
Haluatko pitää näyttelyn pääkirjastossa Zeppelinissä? 
Ota yhteyttä kirjastoon!

Sarkkirannan urheilukeskus, 
osoitteessa Sarkkirannantie 
20, 90440 Kempele.
Yhteystiedot
Riikka Kärkkäinen, 
 p. 044-497 2288
Aukioloajat 7.6.–31.7.
• ma-pe klo 10.00–16.00
• Pop Up -torstaisin (10.6., 

17.6., 8.7. ja 22.7.) pi-
dennetty aukioloaika klo 
16–18

Ajokorttihinnasto
• 1 kerta 2 €
• 1 kuukausi 5 €
• koko kesä 10 €
Maksu pankkikortilla tai kätei-
sellä. Liikennepuiston toimin-
ta on ohjattua ja tarkoitettu 2. 
-luokalta tänä keväänä pääs-
seille ja sitä nuoremmille lap-
sille. (alle 10-vuotiaille).

Lapset ovat liikennepuis-
tossa vanhempien/huoltajien 
vastuulla.

Lastenjuhlat
Liikennepuistossa on mahdol-
lista järjestää yksityisiä las-
tenjuhlia.

Ohjelmassa on polkuautoilla 
ajamista ja ulkopelejä. Juhlia 
voidaan järjestää arki-iltaisin 
viikolla 23–25 klo 16.30–19.30. 

Juhlat kestävät 1,5 tuntia ja 
ohjaajana toimii nuorisopalve-
lujen työntekijä. Hinta; 1–15 
henkilön lastenjuhlat 75€.

Voit varata lastenjuhlat säh-
köpostitse tai soittamalla Riik-
ka p. 044 4972 288 (20.6. 
saakka).
Kesähulinat 
liikennepuistossa to 1.7. 
klo 16–18
Ilmainen koko perheen 
ulkotapahtuma.
Ohjelmassa: esiintyjä 
Kikattava Kakkiainen, ilmaista 
polkuautojen testausta, Kioski 
(MLL), Liikenneturva ja koko 
perheen pihapelejä.

nuorisopalvelut

Liikennepuiston kesä 2021


