
Kuntatiedote 5 • 2020 | 26.8.2020

Varhaiskasvatuksen kuulumisia
Uusi toimintakausi on jälleen käynnistynyt ja arki monipuo-
lisine touhuineen on alkanut varhaiskasvatuksen yksiköissä. 
Varhaiskasvattajat ovat palanneet ansaitun loman jälkeen töi-
hin, ja päiväkodit ovat täyttyneet ihmettelevistä ja odottavista 
pienten ihmisten katseista.

Perhepäivähoitajat kodeissa ja päiväkotien lastenhoitajat, 
erityislasten ohjaajat ja varhaiskasvatuksen opettajat ovat 
varmasti kaikille pienten lasten vanhemmille ammattiryhmi-
nä tuttuja. Esittelemme tässä Kempeleen varhaiskasvatuk-
sen yksittäisten ammattilaisten työtä. Kempeleen kunnan 
varhaiskasvatuksessa on syntynyt tarve ja ymmärrys siihen, 
että perinteisten ammattikuntien oheen tarvitaan erityisiä teh-
täviä lasten, perheiden ja henkilökunnan tueksi.

Perheohjaaja Maikki Pöyskö tekee koko kunnan varhais-
kasvatuksen kentällä työtä perheiden parissa (yhteystiedot 
löytyvät kunnan sivuilta ja päiväkodeista). Varhaiskasvatuk-
sen perhetyö on ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen pal-
velua. Toiminta-ajatuksena on tarjota varhaiskasvatuksen 
piirissä oleville lapsiperheille rinnalla kulkemista ja kumppa-
nuutta erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa, esimerkiksi 
kun perhe tarvitsee tukea vanhemmuudessa tai arjen hallin-
nassa, lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät asiat askarrut-
tavat (mm. uhmaikä, rajojen asetus) sekä silloin, kun perheen 
omat voimavarat ovat vähissä.

Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheen omia voi-
mavaroja ja auttaa vanhempia löytämään heille sopivia ta-
poja rakentaa toimivampaa arkea. Tavoitteet asetetaan ja 
niitä arvioidaan yhdessä perheen kanssa. Työskentely on 
käytännönläheistä ja voi toteutua perheen kotona tai lapsen 
varhaiskasvatuspaikassa.

Työmuotoina ovat muun muassa keskustelut, kotikäynnit, 
palveluohjaus, vertaisryhmät (avoimet päiväkodit Ristisuolla 
ja Linnakankaalla), henkilöstön konsultointi ja verkostoyhteis-
työ. Yhteistyötahoina voivat olla esimerkiksi erityisvarhais-
kasvatus, neuvola, perheneuvola, sosiaalityö ja opetustoimi. 
Perheohjaaja tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen henki-
löstön kanssa ja voi osallistua lapsen Vasu-keskusteluihin.

Varhaiskasvatuksen perhetyö pohjautuu vapaaehtoisuu-
delle, avoimuudelle ja luottamuksellisuudelle ja työtä ohjaa 
kunnioitus perhettä kohtaan. Perheohjaaja on osa varhais-
kasvatuksen henkilökuntaa ja käy lapsiryhmissä kunnan päi-
väkodeissa. Perheet voivat itse olla yhteydessä perheoh-
jaajaan tai yhteydenotto voi tapahtua varhaiskasvatuksen 

henkilöstön tai muiden yhteistyötahojen kautta. Perhetyö var-
haiskasvatuksessa on maksutonta.

Pöyskö kokee työnsä erittäin monipuoliseksi, toki myös 
haasteelliseksi. Työ on palkitsevaa varsinkin silloin, kun huo-
maa että pienikin apu auttaa perhettä eteenpäin. On tärkeää, 
että jatkossakin vanhemmat ja päiväkotien henkilöstö ovat 
häneen yhteydessä. Lyhyelläkin varoitusajalla on mahdolli-
suus saada aikaa keskustelulle

Varhaiskasvatuksen TVT-tutor Maija Junnonaho toimii 
vanhempien tukena ja apuna varhaiskasvatuksessa käy-
tettävien ohjelmistojen käyttöönotossa ja koko käytön ajan. 
Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä soittamalla tai sähköpos-
tilla (yhteystiedot löytyvät kunnan sivuilta). On tärkeää, että 
vanhemmat saavat heti alussa riittävästi tietoa ja näin helpo-
tetaan vanhemman arkea varhaiskasvatuksen maailmassa.

Maijan tehtäviin kuuluu myös henkilökunnan kouluttaminen 
nykyisiin järjestelmiin sekä tuleviin ohjelmistoihin perehdyt-
täminen. Hän on myös arjen digiongelmissa henkilökunnan 
tukena. Maijan työhön kuuluu olennaisesti myös lasten digi-
taitojen vahvistaminen Kempeleen kunnan Varhaiskasvatus-
suunnitelman ja Esiopetussuunnitelman mukaisesti.

Maijan työn myötä lasten on mahdollista tutustua tasaver-
taisesti erilaisiin ohjelmiin ja digilaitteisiin. Hän on ollut muun 
muassa järjestämässä 5–8-vuotiaiden teknologiapolkua yh-
teistyössä koulun TVT-tutorin kanssa. Polulla lapset kiertä-
vät pajoissa, joissa he pääsevät kokeilemaan erilaisia digi-
välineitä ja sovelluksia. Pajoilla lasten ohjaajina toimi tutorien 
lisäksi 7–9-luokkalaisia koululaistutoreita. Kun lapset pääse-
vät kokeilemaan ja oppimaan, heidän ohjaajansa oppivat ja 
innostuvat samalla yhdessä lasten kanssa.

Maija Junnonaho kertoo, että yhteistyössä koulun TVT-tuto-
rin kanssa suunnitellaan uusia kuvioita teknologiapolkuun ja 
tässä esimerkiksi voitaisiin hyödyntää koululaisten TET-ajan-
kohtaa. Yhtenä tavoitteena on myöskin se, että perhepäivä-
hoidossa olevat lapset pääsevät aiempaa tasa-arvoisemmin 
mukaan digikokeiluihin. Maija kokee työnsä monipuolisena ja 
hän on huomannut, että hän oppii koko ajan myös itse uutta.

Mukavaa alkanutta toimintakautta!

Anu Leivo
Varhaiskasvatuksen johtaja

Perheohjaaja Maikki Pöyskö

Varhaiskasvatuksen TVT-tutor 
Maija Junnonaho 
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Hyvinvointia yhdistystoimintaan –
yhteisöilta 10.9.2020

Vapaaehtoistyö yhdistyksessä on merkityksellistä ja antaa usein tekijälleen 
paljon. Se voi siitä huolimatta myös ajoittain tuntua raskaalta ja erityisesti vas-
tuutehtävissä joskus yksinäiseltäkin. Toisaalta taas, yhteistyössä on voimaa ja 
kaikkea ei aina kannata tehdä omin voimin. Tule siis viettämään kanssamme 
mukavaa iltaa, verkostoitumaan kuntasi muiden yhdistystoimijoiden kanssa ja 
pohtimaan yhdessä, millä tavalla paikallista yhteistyötä eri yhdistysten ja kun-
nan välillä voitaisiin lisätä ja yhdistystoimintaa Kempeleessä viedä eteenpäin.

Tilaisuuden aluksi Yhdistyksistä hyvinvointia -hankkeen Mikko Männistö ja 
Heidi Similä esittelevät kevään aikana tehdyn yhdistysten tarvekartoituksen 
tuloksia Kempeleen osalta. Kartoituksessa selvitettiin muun muassa yhdis-
tysten kehittämis- ja koulutustarpeita, yhteistyötahoja sekä yhteistyöhön liit-
tyviä haasteita. Esittelyn jälkeen keskustelemme kahvikupposen äärellä siitä, 
löytäisimmekö yhteisen kehitysidean, jota hankkeen tuella voitaisiin lähteä 
yhdessä viemään eteenpäin.

Aika: 10.9.2020 klo 17.00-19.00
Paikka: Kempele Akatemian Sali (Honkasentie 15)

TILAISUUDEN OHJELMA
• 17.00 Tervetuloa, hallintojohtaja Virva Maskonen 
• 17.05 Yhdistysten tarvekartoituksen esittely, Mikko ja Heidi 
• 17.40 Kahvit ja vapaamuotoista keskustelua 
• 18.30 Illan yhteenveto ja kehittämiskohteen päättäminen 
• 19.00 Tilaisuus päättyy

Yhdistyksistä hyvinvointia -hanke on Maaseuturahaston rahoittama ja Pohjois-
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoima hanke, jonka avulla tarjotaan 
kaikenlaisille yhdistyksille maksuttomia koulutuksia, tukea kehitystyöhön ja 
yhteistyön parantamiseen niin kunnan kuin muiden yhdistysten suuntaan se-
kä tukea ja koulutuksia Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden liikunnallisen elä-
mäntavan edistämiseen vauvasta vaariin.

Valtakunnallinen
Vanhustenviikko

4.–11.10. Kempeleessä

Tämän vuoden Vanhustenviikon teemana on 
”Onni on vanheta”.

Vanhustenviikko järjestetään myös tänä vuonna 
Kempeleessä, mutta järjestelyissä on otettu 
huomioon koronaviruspandemia ja viikon ohjel-
ma tullaan järjestämään poikkeusjärjestelyin. 

Viikolla järjestetään monenlaista ohjelmaa. 
Tulossa muun muassa musiikkihetkiä 
palvelutaloissa, liikunnallisia ja toiminnallisia 
tapahtumia ulkotiloissa sekä Zimmarissa, 
tietokirjailija Monika Luukkosen luento 
Kempeleen pääkirjastolla, perinteisen pääjuhlan 
striimaus sekä vanhustenviikon messu 
Kempeleen kirkossa.

Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin! 
Seuraa ilmoittelua!

Valtuuston kokous

pidetään tiistaina 1.9.2020 klo 17.00 alkaen 
lukion liikuntasalissa osoitteessa Koulutie 4B, 
Kempele.

Tarkastettu pöytäkirja siirretään nähtäville 
yleiseen tietoverkkoon tiistaina 8.9.2020.

Kempeleessä 26.8.2020

Pia Hanski
valtuuston puheenjohtaja

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

NAAPURIEN KUULEMINEN 
PURKAMISLUPAHAKEMUKSEN 

VIREILLETULON 
YHTEYDESSÄ (MRL 139§)

Hakija; Kempeleen kunta

Sijainti; Asemanseudun osa-alueella osoitteessa Ase-
mantie 1 90440 Kempele. Toimenpiteet kohdistuu kiin-
teistöihin 244-401-29-106 ja 244-401-172-0 sekä Kort-
teliin 2003 ja tontti 1(YH-alue) 

Toimenpide; Haetaan purkulupaa Kempeleen kunnan-
talolle (kerrosala 2393 m2 ja tilavuus 11 088 m3), van-
halle paloasemalle (kerrosala 265 m2 ja tilavuus 1130 
m3 sekä taksiasemalle (kerrosala 42 m2 ja tilavuus 122 
m3). Purkamistoimenpiteet suoritetaan keväällä 2019.

Hankkeiden lupa-asiakirjat ovat nähtävillä rakennus-
valvonnassa. Naapureiden mahdolliset huomautukset 
hankkeesta on toimitettava rakennusvalvontaan kirjalli-
sena 13.2.2019 klo 15:00 mennessä.

Kempeleen kunta/Rakennusvalvonta 
Rakennustarkastaja Hannu Paasovaara 
p.050 4636 520 Vihikari 10, 90440 Kempele

TUTUSTU 
OHJELMA-
PALVELUIDEN
VERKKOKAUPPAAN

VisitKempele on avannut 
verkkokaupan, josta voit 
helposti ostaa ja varata 
elämyksiä ja ohjelmapalveluita.

Tutustu osoitteessa doerz.com/visitkempele!

Kenestä vuoden 2020
Kempeleen seniori?

Kempeleen kunnan seniorineuvosto 
järjestää Kempeleessä vuoden 
seniorin valinnan syksyllä 2020. 
Vuoden seniori julkistetaan 
vanhustenviikon juhlassa. Voit 
äänestää ketä tahansa 
yli 65–vuotiasta kempeleläistä. 
Voit antaa äänesi internet-sivuilla 
www.kempele.fi tai postittamalla 
lipukkeen 25.9. mennessä osoitteeseen:

Vuoden seniori
Kempeleessä- ehdotus:

Vastaajan nimi ja puhelinnumero:

Yksi ääni/henkilö

Kirjepostimerkki

Kempeleen seniorineuvosto
PL 12
90441 Kempele
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KEMPELE-OPISTO

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEN 
2020-2021 OPINTOIHIN 

KEMPELE-OPISTOSSA ON LUKUVUONNA 2020–2021
KÄYTÖSSÄ SEURAAVAT MAKSUETUUDET:

Mikäli olet oikeutettu johonkin opiston tarjoamaan 
maksuetuuteen, älä maksa kurssimaksua ilmoit-
tautumisen yhteydessä vaan ota yhteyttä opiston 
toimistoon maksuetuuden saamiseksi. Kempele-
opisto ei ole velvollinen palauttamaan jälkikäteen 
maksuja, jotka ovat johtuneet maksuetuuden käyt-
tämättä jättämisestä.

1. Kempeleläiset työttömät saavat lukuvuoden 
aikana yhden kurssin ilmaiseksi (ei koske 
musiikin yksilöopetusta). Opiskelijan tulee it-
se anoa opistolta mahdollista maksuetuutta 
noin viikkoa ennen kurssin alkamista. Mikäli 
käytät tätä etuutta, et ole oikeutettu toiseen 
alennukseen (opintoseteliavustus).Toimi näin: 
Toimita TE-palveluiden todistus työnhaun voi-
massaolosta opiston toimistoon (käyntiosoite: 
Honkasent, sähköpostitse osoitteeseen kan-
salaisopisto@kempele.fi tai postitse (osoitteel-
la Kempeleen kunta, Kempele-opisto, PL 12, 
90441 Kempele). Todistuksen tulostuspäivä ei 
saa olla kahta viikkoa vanhempi. Myönnäm-
me alennuksen työvoimahallinnon 02 = työ-
tön koodilla. Työttömän maksuetuus on hen-
kilökohtainen.

2. Kempeleläisiltä 90 vuotta täyttäneiltä ei peritä 
kurssimaksuja. Tämä huomioidaan henkilötun-
nuksen perusteella laskutuksen yhteydessä.

3. Opetushallituksen opintoseteliavustusta 
myönnetään hakemuksesta Opetushallituk-
sen kohderyhmiin kuuluville henkilöille, joita 
ovat senioriväestö, eläkeläiset, oppimisvai-
keuksia kokevat, alhaisen pohjakoulutuksen 
omaavat, peruskoulun päättäneet nuoret (alle 
25-vuotiaat) ja työttömät. Opiskelija voi käyt-

tää opintoseteliä maksuvälineenä lukuvuonna 
2020-2021 Kempele-opiston järjestämän kou-
lutuksen yksittäisen kurssin maksamiseen tai 
kurssimaksun alennukseen. 

Opintosetelietuuden hakeminen
1. Ilmoittaudu haluamallesi kurssille joko puheli-

mitse opiston toimistoon tai netin kautta. Netin 
kautta ilmoittautuessasi älä maksa kurssimak-
sua. Opintoseteliavustus huomioidaan lasku-
tuksen yhteydessä hakemuksen perusteella, 
mikäli avustusta on jäljellä.

2. Palauta opintosetelihakemus täytettynä ja al-
lekirjoitettuna Kempele-opistolle ilmoittautu-
misen jälkeen. Opintosetelihakemuslomake 
löytyy Kempele-opiston nettisivulta tai sen voi 
noutaa Zeppelinin kirjastolta (Zeppelinintie 1) 
tai Kempele-opiston toimistolta (Honkasen-
tie 15 B).

3. Voit toimittaa opintosetelihakemuksen postit-
se, sähköpostin liitteenä tai tuomalla sen opis-
ton toimistoon. Postiosoite on Kempeleen kun-
ta, Kempele-opisto, PL 12, 90441 Kempele. 
Käyntiosoite on Honkasentie 15 B. 

4. Mikäli anot opintosetelietuutta työttömyyden 
perusteella, tulee sinun toimittaa myös TE-
palveluiden todistus työnhaun voimassaolosta 
Kempele-opistolle. Todistuksen tulostuspäivä 
ei saa olla kahta viikkoa vanhempi. Myönnäm-
me alennuksen työvoimahallinnon koodeilla 
02 = työtön ja 03 = lomautettu. Kempele-opis-
to ei ole velvollinen palauttamaan jälkikäteen 
maksuja, jotka ovat johtuneet maksuetuuden 
käyttämättä jättämisestä. Työttömän maksue-
tuus on henkilökohtainen.

Opintosetelietuuden myöntäminen
• Opintosetelietuutta myönnetään hakemusten 

saapumisjärjestyksessä avustukseen oikeute-
tuille henkilöille niin kauan kuin määrärahaa on 
jäljellä.

• Etuutta voi hakea ainoastaan tähän tarkoitetulla 
opintosetelihakemuksella (ei esim. puhelimitse, 
teksti-, vastaaja- tai sähköpostiviestillä eikä muul-
la hakemuksella).

• Setelin arvo on 20 euroa.
• Opisto ei palauta rahaa, mikäli kurssi on halvem-

pi kuin 20 euroa.
• Opintoseteli on saajalleen henkilökohtainen eikä 

sitä voi vaihtaa rahaksi.
• Opintosetelietuutta voi käyttää vain kerran luku-

vuoden aikana.
• Opetushallituksen päätöksen mukaan eläkeläi-

nen on henkilö, joka saa kansan-, työ- tai sai-
raseläkettä eikä hän ole ansiotyössä. Seniorivä-
estöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä (ehdon 
tulee täyttyä kurssin alkuun mennessä). Oppi-
misvaikeuksia kokevien osalta määrittelyn lähtö-
kohtana on henkilön oma kokemus oppimisvai-
keuksista. Alhaisen pohjakoulutuksen omaavilla 
tarkoitetaan henkilöitä, joilla ei ole perusopetuk-
sen jälkeistä koulutusta ja peruskoulun päättä-
neillä nuoria (alle 25-vuotiaat), joilla ei ole jatko-
koulutuspaikkaa. Työttömät ovat henkilöitä, jotka 
ovat ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä 
tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työt-
tömäksi voidaan lukea myös pitkähköksi ajaksi 
lomautetut henkilöt. 

Ilmoittautuminen Kempele-akatemian syksyn opintoihin on alkanut. 
Ilmoittautuminen tehdään nettisivujemme kautta osoitteessa www.
kempele.fi/kempeleopisto. Opinto-ohjelman voi noutaa Zeppelinin 
kirjastolta tai Kempele-opiston toimistolta.

Musiikin taiteen perusopetus käynnistyy maanantaina 24.8. al-
kaen ja musiikin yksilöopetus maanantaina 31.8. alkaen. Vielä 
löytyy muutamia vapaita paikkoja harmonikan ja rumpujen soiton 
opetukseen.

Lisätietoja musiikinopettaja Riikka Piippo p. 050 5236 832, riik-
ka.piippo@kempele.fi.

Tule oppimaan ja harrastamaan

Kempele-opiston kursseille!



5 • 2020

KUN TULET UIMAHALLIIN
Muistathan, että tulet vain terveenä uimaan. Pidä huoli turvaetäisyyksistä muihin asiakkai-
siin ja työntekijöihin niin kassoilla jonotettaessa kuin muissa uimahallin tiloissa. Suositte-
lemme kortti- ja lähimaksua käteisen sijasta. Huomioithan myös yleiset tartuntojen ehkäise-
miseksi laaditut ohjeet.

Jumpat jatkuvat normaalisti aiemmin laadittujen aikataulujen mukaisesti. Monitoimialtaan 
vesivoimisteluiden osallistujamäärä rajoitetaan 20 henkilöön. Jatkossa monitoimialtaan ylei-
siin vesivoimisteluihin ilmoittaudutaan kassalla, josta saat rannekkeen vesivoimistelua varten.

Zimmarin kuukausi- ja kausikorttien voimassaoloaikaa on jatkettu 3.8. alkaen koronan 
vuoksi menetetyn käyttöajan verran. Hyvitykset on tehty niihin kortteihin automaattisesti, 
jotka ovat olleet voimassa 17.3.2020.

AquaZumba jatkuu syksyllä Kempele-opiston vetämänä. Aiemmat AquaZumban kausi-
kortit eivät käy sellaisenaan tuleviin AquaZumbiin. Keväällä 2020 peruuntuneet AquaZum-
ba kerrat hyvitetään tavallisiin uintikortteihin. Lisätietoa ryhmästä osoitteesta www.kempe-
le.fi/kempeleopisto.

Tiedotamme mahdollisista muutoksista Virkistysuimala Zimmarin nettisivuilla sekä Kem-
peleen liikuntapalveluiden Facebookissa ja Instagramissa. Tervetuloa polskimaan!

AUKIOLOAJAT
Maanantai  12.00–21.00 *
Tiistai–torstai  6.30–21.00 *
Perjantai  9.00–20.00 *
Lauantai–sunnuntai 9.00–17.00 *
* Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika loppuu puoli tuntia ennen hallin 
sulkemista.

VESIVOIMISTELUIDEN VIIKKO-OHJELMA 1.9.2020 ALKAEN
Monitoimialtaan vesivoimisteluiden osallistujamäärä on rajoitettu 20 henkilöön. Jatkossa 
monitoimialtaan vesivoimisteluihin ilmoittaudutaan kassalla, josta saat rannekkeen vesi-
voimistelua varten. Vesivoimistelut pidetään, jos osallistujia on vähintään neljä. Muutokset 
mahdollisia.

Maanantai klo 14.15  Yleinen vesivoimistelu - kevennetty, monitoimiallas
   klo 18.00  Yleinen vesivoimistelu, isoallas, musiikki
Tiistai  klo 7.30  Yleinen vesivoimistelu, isoallas, musiikki
   klo 14.30  Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas
   klo 17.30  Yleinen vesivoimistelu, monitoimiallas
Keskiviikko klo 7.00  Yleinen vesivoimistelu - Teho, monitoimiallas, musiikki
   klo 15.30  Yleinen vesivoimistelu, isoallas, musiikki
Torstai  klo 7.30  Yleinen vesivoimistelu, isoallas, musiikki
   klo 14.00 Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas, musiikki
   klo 18.30  Yleinen vesivoimistelu - FinnhitZ, monitoimiallas, musiikki
Perjantai klo 13.30  Yleinen vesivoimistelu - Iisi, monitoimiallas, musiikki
   klo 17.00  Yleinen vesivoimistelu - Teho, monitoimiallas, musiikki
Sunnuntai klo 10.00  Yleinen vesivoimistelu, isoallas, musiikki

MONITOIMIALTAAN VARATUT VUOROT 1.9.2020 ALKAEN
Allas suljettu muulta toiminnalta. Monitoimiallas on tarkoitettu ensisijaisesti erityisryhmille. 
Muutokset mahdollisia. Viikolla 43 vain vauvauinnit, ei muita varattuja vuoroja. 

Yleiset vesivoimistelut 3.8.–20.12.2020
Maanantai klo 14.15–14.45  Yleinen vesivoimistelu – Kevennetty
   klo 15.00–15.30  TK Liminka  (5.10.–14.12.)
Tiistai  klo 9.45–10.30   Kempele-opisto (15.9.–24.11.)
   klo 11.00–11.30  Maa- ja kotitalousnaiset (1.9./6.10./3.11./1.12.)
   klo 14.30-15.00   Senioreiden vesivoimistelu
   klo 17.30–18.00  Yleinen vesivoimistelu
Keskiviikko klo 7.00–7.30   Yleinen vesivoimistelu – Teho
   klo 9.15–10.00   Voitas-ryhmä
   klo 14.00–14.30  Kempeleläiset seniorit, kevennetty
   klo 15.30–16.00  TK Tyrnävä (1.9.–2.12.)
   klo 17.45–18.30  Kempele-opiston AquaZumba (16.9.–25.11.) 
Torstai  klo 10.00–10.30  TK Rantsila
   klo 14.00–14.30  Senioreiden vesivoimistelu
   klo 18.30–19.00  Yleinen vesivoimistelu – FinnhitZ
Perjantai klo 9.50–10.20   Santamäki (21.8./4.9./18.9./2.10./16.10./30.10/ 
      13.11./27.11./11.12.)
   klo 13.30–14.00  Yleinen vesivoimistelu – Iisi
   klo 17.00–17.30  Yleinen vesivoimistelu – Teho
Lauantai klo 8.00–11.00   Vauvauinti (alkaen 15.8.)

LIIKUNTAPALVELUT

Lisätietoa Kempeleen liikuntapalveluista osoitteessa 

www.kempele.fi/liikuntapalvelut

Seuraa meitä myös somessa:

 Kempeleen Liikuntapalvelut
Kempeleenliikuntapalvelut



5 • 2020

Erityislasten liikuntakerho
• Santamäkitalolla torstaisin 17.9.2020 

alkaen 
• 7-10-vuotiaat klo 17.15–18.00
• 11-16-vuotiaat klo 18.00–17.45 

Liikuntakerhossa tutustutaan erilaisiin lii-
kuntalajeihin ryhmäläisten toiveiden mu-
kaan, harjoitellaan sääntöjä ja ryhmässä 
toimimista. Luvassa uusia kokemuksia ja 
onnistumisia liikunnan parissa.

Erityisryhmien liikuntaryhmä yli 
12-vuotiaille 
• Keskiviikkoisin klo 14.30–15.30 alkaen 

12.8.2020
• Elokuussa Ristisuon kentällä, syyskuus-

ta alkaen Zemppi Areenalla

Liikuntaryhmässä pelaillaan erilaisia pal-
lopelejä ja tutustutaan erilaisiin liikuntala-
jeihin. Toimintakeskuksen porukkaa, avo-
töissä olevia sekä yläkoulujen oppilaita.

Kunto- ja thainyrkkeily erityisryhmille 
• Torstaisin klo 17.00–18.00 alkaen 

17.9.2020, Jaowsamut Muaythain tilois-
sa (Hakatie 11–13) 

• Kurssimaksu 50 €, ilmoittautuminen 
www.opistopalvelut.fi/kempele

Kunto- ja thainyrkkeily on tarkoitettu 
12-vuotiaille ja sitä vanhemmille erityis-
nuorille ja –aikuisille. Tunti koostuu läm-
mittelystä, tekniikka- ja pariharjoitteluista 
sekä loppuverryttelystä. Pääset tutustu-
maan sekä kuntonyrkkeilyyn että thainyrk-
keilyyn kannustavassa ohjauksessa oman 
kunnon ja toimintakyvyn mukaan.

Hyvän mielen liikuntaryhmä
• Maanantaisin klo 12.30–13.30

Ryhmään voit tulla kokeilemaan erilaisia 
liikuntalajeja, hakemaan vinkkejä liikunta-
harrastamiseen tai tulla etsimään kadok-
sissa ollutta kipinää liikuntaan. Ryhmä on 
tarkoitettu vähän liikkuville, kuntouttavan 
työtoiminnan asiakkaille, pitkäaikaistyöttö-
mille ja mielenterveyskuntoutujille.

Uintikerho alakouluikäisille 
erityislapsille
• Keskiviikkoisin klo 16.45–17.15 Zimma-

rissa 2.9.2020 alkaen

Tarkoitettu ensisijaisesti kempeleläisille 
alakouluikäisille erityislapsille. Uintiker-
hossa tutustutaan veteen leikkien ja har-
joitellaan uinninalkeita. Jokainen uimari 
huomioidaan taitotason mukaan. Maksu 
erityisliikunnan vuosikortilla tai kertamak-
sulla, avustaja tarvittaessa maksutta. Il-
moittautuminen soittamalla p. 040 5704711 
/ erityisliikunnan koordinaattori.

Liikuntaneuvonta
Yksilöllisestä liikuntaneuvonnasta saat tu-
kea ja seurantaa liikunnan aloittamiseen ja 
liikunnan ilon löytymiseen, ota rohkeasti 
yhteyttä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen ryhmiin
• www.kempele.fi/soveltavaliikunta 
• Erityisliikunnan koordinaattori Juha 

Vuoti
• p. 040 5704711
• juha.vuoti@kempele.fi

LIIKUNTAPALVELUT

Maksuttomia terveysmittauksia (mm.
InBody) & tietoa liikunnasta, muistista,

terveellisestä elämäntavasta ja
työyhteisöliikunnasta! Tule mukaan!

Kempeleke 26.8. klo 17-19Zimmarissa

Muista 
hyvinvointisi!

-kiertue 17.-28.8.2020

Haasta itsesi!

Yhdistyksistä
hyvinvointia

Kiertue toteutetaan yhteistyössä Iin kunnan kanssa.

Maanantai
• Klo 9.30–10.30 Kävely kevyemmäksi 

jumppa, Ilonpilke puisto, Suolatie
• Klo 13.00–14.00 Kevyt jumppa, Heimo 

Kankaan puisto, Punatulkuntie

Tiistai ja torstai
• Klo 9.15–10.00 Tuolijumppa musiikin  

tahdissa, Kempeleen museo, Kirkkotie 18

Keskiviikko
• Klo 11.00–11.45 Tuolijumppa,  

Asukastupa, Honkasentie 11
• Klo 14.00–14.30 Kempeleläisten seniorei-

den vesivoimistelu – kevennetty, Zimma-
rin monitoimiallas, ei musiikkia, osallistu-
jamäärä on rajoitettu 20 henkilöön

Perjantai
• Klo 10.00–10.30 Jumppa, Köykkyri,  

Pyrinnöntie
• Klo 10.30–11.00 Sauvakävelylenkki  

jumpan jälkeen Köykkyrin maastossa
• Ei ennakkoilmoittautumista. Ulkoliikun-

nassa säävaraus. Pukeudu sään mukaan. 
Tulethan terveenä. Ryhmät sopivat kaikil-
le, kukin tekee jaksamisen mukaan. Juo-
mapullo mukaan.  Tervetuloa!

Lisätietoja
• www.kempele.fi/senioreidenliikunta
• Ikäihmisten liikunnanohjaaja  

Minna Lammassaari
• p. 040 6643872
• minna.lammassaari@kempele.fi
Ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään yhdessä 
Teille sopiva liikuntamuoto joko ryhmä- tai 
yksilöharjoitteluna.  

SENIOREIDEN LIIKUNTA

SOVELTAVA LIIKUNTA

ERITYISLIIKUNNAN
VUOSIKORTTI ZIMMARIIN
Erityisliikunnan uintikortti on voimassa vuoden ostopäivästä. Kortin 
hinta on alle 18–vuotiaille 27,50 € ja aikuisille 55 €. Kortti on tarkoitettu 
kempeleläisille, joilla on EU:n vammaiskortti. EU:n vammaiskorttia voi 
hakea olemassa olevalla virallisella päätöksellä. 
Lue lisää vammaiskortista www.vammaiskortti.fi
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KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO 
• Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs. 
• Zeppelinintie 1, 90450 Kempele 
• p. 050 3169 409
• Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
• Kirjaston kotisivu: kempele.fi/kirjasto 
• Aineistotietokanta ja uusinnat 

salanumeron avulla: outi.finna.fi 

Ma–to  klo 10–19
Pe  klo 10–17
La  klo 10–15

Kirjasto suljetaan pyhien aattoina klo 16.

TIETOTORIN KIRJASTO -
OMATOIMIKIRJASTO
• Koulutie 4B, 90440 Kempele
• p. 050 316 9409 (pääkirjasto)
• Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
 
Ma–pe  klo 8–20 (omatoimiaika)
La  klo 10–15 (omatoimiaika)

LINNAKANKAAN KIRJASTO -  
OMATOIMIKIRJASTO
• Linnakangastalo
• Linnakaarto 20, 90450 Kempele
• Käynti sisäpihan kautta, E-ovi
• p. 050 3169 409 (pääkirjasto)
• Sähköposti: kirjasto@kempele.fi

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

KIRJASTO SOMESSA
         Kempeleen kirjasto

         Kempeleenkirjasto 

KIRJASTO

NÄYTTELYT
Syyskuu: Sydämeen talletetut, mieleen salatut  
Inari Metsän näyttely

Näyttelytila avoinna pääkirjaston aukioloaikoina.

KIRJALLISUUSPIIRIT
Kirjallisuuspiirit on peruttu toistaiseksi poikkeustilanteen vuok-
si. Ilmoitamme kirjallisuuspiirien jatkumisesta myöhemmin.

TAPAHTUMAT
Ti 6.10. klo 17.00 Vanhustenviikon luento: tietokirjailija Mo-
nika Luukkonen. Miten löytää onnellisuutta ihan tavallises-
sa elämässä? Tule kuulemaan, miten hereilläolon ja tietoisen 
läsnäolon harjoitukset auttavat havahtumaan elämän mahta-
vuuteen ja merkityksellisyyteen ihan tavallisen arjen keskellä!

SATUTUOKIOT
Satutuokiot on peruttu toistaiseksi poikkeustilanteen vuoksi. 
Ilmoitamme satutuokioiden jatkumisesta myöhemmin.

eKIRJASTO
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen 
eKirjasto palvelee ympäri vuorokauden! 

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

eKirjaston löydät kirjastojen kotisivuilta sekä 
osoitteesta outi.finna.fi/Content/ekirjasto.

KIRJASTOSSA TAPAHTUU

Syyskuu:
Sydämeen talletetut, 

mieleen salatut

Inari Metsän taidenäyttely
Kempeleen pääkirjastolla

Näyttely avoinna pääkirjaston 
aukioloaikoina

Miten löytää onnellisuutta ihan tavallisessa elämässä?  

Tule kuulemaan, miten hereilläolon ja tietoisen 

läsnäolon harjoitukset auttavat havahtumaan 

elämän mahtavuuteen ja merkityksellisyyteen 

ihan tavallisen arjen keskellä!

Monika Luukkonen kertoo kokemuksistaan, 

Aasian lempeistä elämän viisauksista 

ja aiemmin tänä vuonna ilmestyneestä 

Buddhan hipaisu -kirjastaan (Atena, 2020).

Tapahtuma on osa Vanhustenviikon ohjelmaa.

Ti 6.10. klo 17.00

 Kempeleen 

kirjastossa

V A N H U S T E N V I I K O N  
L U E N T O :

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

L U U K K O N E N

Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs.

Vapaa pääsy! 

Kuva: Petteri Löppönen
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NUORISOPALVELUT

YHTEYSTIEDOT

Nuorisopalvelujen päällikkö
• Sanna Tauriainen, p. 050 3078981

Nuoriso-ohjaajat
• Riikka Kärkkäinen p. 044 4972 288
• Aleksi Lämsä p. 050 3169 694 
• Pirjo Ranta, p. 050 3078 678

Etsivät nuorisotyöntekijät
• Reetta Lahtinen, p. 050 3163 741, myös WhatsApp
• Heikki Tervola, p. 040 5956 922, myös WhatsApp,  

Discord: EtsiväHeikki#9945
• Facebook: Kempeleen etsivä nuorisotyö
• Instagram: @kempeleenetsivanuorisotyo
• Discord: (#Kempeleen Etsivä Nuorisotyö)

Starttipaja Zuumi
• Sanna Härmä,  p. 050 3163768
• Pilvi Vuomajoki, p. 050 3163766
• Instagram: @starttipaja_zuumi

Lisätietoa nuorisopalveluista
• www.kempele.fi/nuorisopalvelut
• SähköpostIt: etunimi.sukunimi@kempele.fi

        Kempeleen nuorisopalvelut

        @kempeleen_nuorisopalvelut

Lasten- ja nuortentilat ovat avoimia kokoontumispaikkoja. 
Kempeleessä lasten- ja nuorten tilalla on aina kaksi nuori-
sopalvelujen työntekijää turvallisuuden ja laadukkaan oh-
jauksen takaamiseksi. Tilatoiminta perustuu yhdessä te-
kemiseen, joten toisten huomioiminen on tilalla tärkeää. 
Kaverit ovat osa nuoruutta ja tilalla voikin kokoontua isom-
mallakin joukolla. 

Kaikki toimintamme on täysin päihteetöntä. Tiloillemme tul-
laan täysin terveinä ja huolehditaan käsihygieniasta.

SYKSYN AUKIOLOAJAT 31.8. ALKAEN

Kempele Akatemian lasten- ja nuortentila 
• Lapset (3.-6.- luokkalaiset):   

ma ja ke klo 13.00-15.00
• Nuoret (7.luokkalaiset ja sitä vanhemmat):  

ma & ke klo 17.00-20.00
• pe klo 18.00-23.00 Yökahvilat (alkaen 28.8.)

Tietotorin lasten- ja nuortentila (kirjastotila):
• Lapset (3.-6.- luokkalaiset):  

ti ja to klo 13.00-15.00

Linnakankaan lasten- ja nuortentila
• Lapset (3.-6.-luokkalaiset) 

Torstaisin klo 13.00-15.30

Tietotorin lasten- ja nuortentila
• Lapset (3.-6.-luokkalaiset) 

Maanantaisin klo 13.00-15.30,  
Torstaisin klo 13.00-15.30 

• Nuoret (7.lk- ja sitä vanhemmat): 
Keskiviikkoisin klo 17.00-22.00 alkaen 22.1.2020

LASTEN- JA NUORTENTILOJEN 
TOIMINTA

YÖKAHVILAT
Yökahvila-toiminta jatkuu Kempele Akatemialla pitkän korona-ajan jälkeen perjantaina 28.8. 
klo 18.00-23.00. Nuoret kokoontuvat Akatemialle hengailemaan, tapaamaan toisia nuoria ja 
pelailemaan kahvin tai teen merkeissä. Syksyn yökahviloissa tullaan kiinnittämään huomiota 
koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Paikalla on 3-4 valvojaa. Toiminta on valvottua ja päihteetöntä.  Mukana Kempeleen Nuoriso-
palvelut ja Kempeleen Seurakunnan nuorisotyö. 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA
Lasten leiri Utajärvellä
Ke-pe 21.-23.10.2020 

Tulossa lasten leiri syyslomalla ke-pe 21.-23.10.2020 yhteisleirinä Kempeleen Seurakunnan 
kanssa   Luurinmutkassa Utajärvellä. Seuraa netti-ilmoittautumista.

Ajantasainen tieto löytyy kunnan verkkopalveluissa sekä nuorisopalveluiden Facebookista ja 
Instagramista. 

NUORTEN TIETO- JA 
NEUVONTAPALVELU
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu tarjoaa kai-
kille alle 30-vuotiaille kempeleläisille maksu-
tonta tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa 
nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja 
tilanteissa. 

Voit olla yhteydessä nuorisotyöntekijöihin sekä 
myös jättää yhteydenottopyynnön yhteyden-
ottolomakkeella osoitteessa www.kempele.fi/
nuorisopalvelut.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ 
Etsivä nuorisotyö tukee 15–28-vuotiaita kem-
peleläisiä nuoria. Etsivän nuorisotyön avulla 
voit löytää polkusi, joka voi liittyä esim. työn-
hakuun, opiskeluun tai itsenäistymiseen liitty-
vissä asioissa. 

Meihin voit olla yhteydessä puhelimitse tai jät-
tää yhteydenottopyynnön osoitteessawww.
kempele.fi/etsivanuorisotyo olevan yhteyden-
ottolomakkeen kautta.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA
Kempeleen starttipaja tarjoaa tukea 18-28-vuo-
tiaiden työttömien ja ilman opiskelupaikkaa ole-
vien nuorten elämänhallintaan. Starttivalmen-
nus toteutetaan ryhmämuotoisena toimintana, 
mutta sisältää myös yksilövalmennusta.

Starttipajalle hakeudutaan kunnan kotisivuilla 
olevan lomakkeen kautta, kaikki hakijat haasta-
tellaan. Voit olla myös yhteydessä työvalmen-
tajiin Sanna Härmään ja Pilvi Vuomajokeen.
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Kempeleen kunta
Postiosoite:
PL 12, 90441 Kempele

Kunnan postilaatikot:
• terveyskeskus, Kirkkotie 21, A1
• 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, terveyskes-
kus
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)
0855872140

Ajanvaraus, kiireellinen
(ma-to klo 8-16 ja pe 8-15)
0855872102

Ikäihmisten neuvola
Kirkkotie 21, B1
0855872140

Puhelintunti: 
ma klo 15-16 ja 
ke klo 11.30-12.30, 
p. 050 467 9390

Mielenterveysneuvola
Kirkkotie 21, B1
0504636385

Äitiys-, lasten- ja 
perhesuunnitteluneuvola
Kirkkotie 21, B1, 2. krs
0855872137 

Sosiaalitoimisto
Voimatie 6 A
Puh: 08 558 72200

Vanhusten ja 
vammaisten palvelutalo
Hovintie 12, 90440 Kempele
Puh: 040 158 4017

Tietotorin Sivukirjasto, 
Lasten- ja nuortentila
Koulutie 4B 
90440 Kempele
Puh: 050 316 9409

Kempele Akatemia,
Lasten- ja nuortentila
Honkasentie 15 A, 
90450 Kempele

Kempele-opisto
Honkasentie 15 B
90450 Kempele

Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409

Virkistysuimala Zimmari
Pekurintie 1
Puh: 050 316 9406

Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1
Puh. 050 463 6390

THL:n kasvomaskisuosituksen 
mukaisesti Kempele huolehtii 
siitä, että maskeja ja ohjeistus 
niiden käyttöön on saatavilla 
kaikkein haavoittuvimmassa 
asemassa oleville kuntalaisil-
le ilmaiseksi suosituksen voi-
massaoloalueella.  

Maskin käytön tavoittee-
na on suojata kanssaihmisiä 
mahdolliselta altistumiselta ko-
ronatartuntatilanteessa. THL 
suosittelee maskin käyttöä yli 
15-vuotiaille henkilöille. 

Kempeleessä maskeja voi 
noutaa Kempeleen pääkirjas-
tosta Zeppelinistä, 3. krs, kir-
jaston aukioloaikoina ma-to 
klo 10-19, pe klo 10-17, la klo 
10-15. Kunta jakaa kangas-
maskeja enintään 5 kpl/asia-
kas.

THL suosittaa
maskin käyttöä, kun
• olet joukkoliikenteessä, jos-

sa lähikontakteja ei aina voi-
da välttää 

• olet matkalla koronavirustes-
tiin ja kun odotat testin tulos-
ta ja sinulla on välttämätön 
syy liikkua kodin ulkopuolella 

• palaat riskialueelta Suomeen 
ja siirryt maahantulopaikas-
ta, kuten lentokentältä, ka-

ranteeniin ja lisäksi, jos si-
nulla on karanteenin aikana 
välttämätön syy liikkua kodin 
ulkopuolella.  

Kasvomaskia voi käyttää 
edelleen myös muissa tilan-
teissa, jos turvavälien pitämi-
nen on mahdotonta. 

Maskin käyttö
vaatii huolellisuutta 
Kasvomaski ei ole varsinai-
nen hengityksensuojain, eikä 
se suojaa tehokkaasti käyttä-
jäänsä. Maskien teho perus-
tuu osittain siihen, että mah-
dollisimman moni käyttää niitä 
asianmukaisesti. Kasvomas-
kin käyttö vaatii huolellisuutta, 
jotta viruksella mahdollisesti 
tahraantunut maski ei aiheu-
ta tartuntariskiä. Maskia on ai-
na käsiteltävä puhtailla käsil-
lä. Maskia ei tule käyttää, jos 
se vaikeuttaa kohtuuttomasti 
hengitystä tai muut terveyteen 
liittyvät syyt estävät maskin 
käytön. Keskustele tarvitta-
essa lääkärisi kanssa, jos ter-
veydentilasi vaikeuttaa kasvo-
maskin käyttöä. Kasvomaski 
ei sovellu lapsille. Maskin oh-
jeiden mukainen käyttö onnis-
tuu 15 vuoden iästä alkaen. 

Muistilista maskin käyttöön 

Kempeleen kirjastolla jaetaan
kasvomaskeja vähävaraisille kempeleläisille

• Kokeile erilaisia maskeja, jotta löydät sellaisen kas-
voillesi sopivan mallin, jonka läpi pystyt hengittämään. 

• Varaa käyttöösi niin monta maskia kuin päivän aika-
na tarvitset. 

• Varaa mukaan käsihuuhdepullo ja tarvittaessa yli-
määräisiä maskeja vaihtoa varten. 

• Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai 
puhtaan maskin. 

• Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikenne-
välineeseen nousemista. 

• Varmista, että maski asettuu tiivisti kasvoille ja peit-
tää suun, nenän ja leuan. 

• Jos kosket maskiin käytön aikana, pese tai desinfioi 
kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen. 

• Älä pue käytettyä maskia uudelleen.  
• Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu. 
• Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nau-

hoista. Älä koske maskin ulkopintaan.  
• Laita kertakäyttöinen maski suoraan roskiin käytön 

jälkeen ja uudelleen käytettävä kangasmaski muovi-
pussiin tai suoraan pesukoneeseen. 

• Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen. 
• Pese kangasmaski 60 asteessa aina käytön jälkeen 

tai keitä sitä viisi minuuttia vedessä, johon on lisät-
ty hieman pesuainetta. Huuhtele maski ja kuivata se 
paikassa, jossa on raitis ilma. 

Kempeleen terveyskeskuksen tiedote 
koronavirusepidemiasta

Valtakunnallisesti uusien koronavirustar-
tuntojen määrä on edelleen varsin vähäi-
nen, mutta niiden ilmaantuvuus on sel-
västi noussut elokuun alusta lähtein.

Pohjois-Pohjanmaalla koronaepidemia 
on pysynyt kesän aikana rauhallisena 
mutta matkailun myötä koronatapauksia 
on todettu myös Oulun seudulla.

Tartuntojen välttämiseksi tulee toimia 
THL:n antamien ohjeiden mukaisesti, 
noudatetaan suojaetäisyyksiä sekä hy-
vää käsi- ja yskimishygieniaa. Tärkeää 
on myös noudattaa omaehtoista karan-
teenia, jos se on matkan jälkeen tarpeen.

THL antoi 13.8.2020 suosituksen vä-
estölle kasvomaskien käytöstä. THL suo-
sittelee maskien käyttöä silloin, kun lähi-
kontaktien välttäminen ei ole mahdollista, 
esim. joukkoliikenteessä, koronavirustes-
teissä käydessä ja ennen näytetuloksen 
valmistusta sekä riskialueilta palaaville. 
Tämä suositus koskee myös PPSHP:n 
alueen kuntia ja on tarkoitettu 15 v täyt-
täneille.

THL ja Valtioneuvosto valmistelevat 
edelleen uusia etenkin matkailuun liitty-
viä rajoitteita ja karanteenimääräyksiä. 
Myös testausten määriä pyritään edel-
leen lisäämään.

Muuttuvia suosituksia tulee seurata jul-
kisista tiedotusvälineistä.

Koronavirusnäytteiden otto
Koronavirusinfektion epäilyssä on tärke-
ää olla ensin puhelimitse yhteydessä, vir-
ka-aikana terveyskeskus (08-558 72102) 
tai muulloin yhteyspäivystyksen terveys-
neuvontaan (08 -315 2655).

Kynnys näytteenottoon tulisi olla mata-
la mutta oireettomia ei testata ilman eri-
tyissyytä.

Koronavirusnäytteen otosta voidaan 
sopia aika Kempeleen terveyskeskuk-
sen ns. drive in -poliklinikalle.

Näytteiden ottomäärät ovat elokuussa 
kasvaneet hyvin nopeasti ja toiminnassa 
on ruuhkautumista, toistaiseksi näytteen-
otot on saatu toteutettua saman päivän 
aikana. Tilanteet voivat kuitenkin kysyn-
nän edelleen kasvaessa muuttua.
Terveyskeskuksen 
syyskesän näkymiä
Koronatilanteen pikaisen muuttumisen 
myötä valitettavasti puhelin- ja vastaan-
ottopalvelut ovat ruuhkautuneet sekä ta-
kaisinsoittopalveluissa on jonoutumista.

Terveyskeskuksessa teemme par-
haamme, jotta korona- mutta samanai-
kaisesti kaikki muutkin normaalit palve-
lut toimisivat mahdollisimman joustavasti. 
Selvitämme uusien koronatestaustilojen 
käyttöönottoa ja myös henkilöstön lisää-

mistä kiireellisimpiin työpisteisiin.
Flunssaoireisena ei saa tulla ns. kiireet-

tömälle ajalle. Ohje koskee kaikkia ter-
veyskeskuksen toimintoja. Asiasi voidaan 
hoitaa mahdollisesti jo puhelimessa, mi-
käli sinulla on flunssan oireita, ota yhteyt-
tä ja peru/siirrä aikasi. Jos olet karantee-
nissa ja oireeton, voit tulla vastaanotolle 
karanteeniajan päätyttyä. Vastaanotoille 
mukaan saa tulla vain tilanteeseen vält-
tämätön saattaja.

Koronavirusnäytteiden
ottamisen kriteerit 
PPSHP:n alueella

• Kaikki pth:n ja esh:n potilaat,  
joilla oireiden perusteella  
epäillään koronavirus- 
infektiota.

• Oireita ovat kuume, yskä,  
hengenahdistus, flunssa,  
lihaskivut, pahoinvointi ja  
ripuli


