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Kunnantalon kaavamuutosalueen visualisointi Suvi Jänkälä

Kempele rakentaa kaupunkimaista ydintä
Kempeleeseen liitetään useita kaupunkimaisia piirteitä:
nopea väestönkasvu, muuttovetovoimaisuus, korkea
taajama-aste, kaupunkimaiset
palvelut ja toimialarakenne,
kerrostaloasuntojen määrä,
tiivistyvä kuntakeskus. Kaupunkimaisuudesta huolimatta
kuulee aika ajoin kysyttävän,
onko Kempele kunta vai kaupunki ja missä sen keskusta
oikeastaan sijaitsee.

Tulevaisuus ei tule,
se tehdään

Kempele rakentaa suunnitelmallisesti tietään tulevaisuuteen keskeisiä taajama-alueitaan eheyttävänä,
täydennysrakentavana ja tiivistävänä kuntana. Kempele-sopimuksen mukaan väes-

tönkasvun halutaan jatkuvan
siten, että kunnassa vuonna
2025 olisi 20 000 asukasta.
Maankäytön kehityskuvassa 2050 osoitetaan potentiaaliset uudet asumisen alueet ja
tiivistyvä kuntakeskus. Kestävän kasvun mukainen väestölisäys ohjataan tasapainoisesti
eri puolille kuntaa palveluverkkoa tasaisesti kuormittaen. Yli
80 % asuntotuotannosta suunnataan strategisen joukkoliikennevyöhykkeen varteen.
Ilman kerrostalorakentamista tämä ei onnistu. Asunto-ohjelmassa 2020-2025 siirretäänkin asuntotuotannon
painotusta kerrostaloasuntotuotannon suuntaan kaavoittamalla uusia asuinalueita
kuntakeskustaan sekä kasvattamalla kerrostaloasunto-

jen osuutta kunnan asuntokannasta 2-3 % vuoteen 2025
mennessä. Keskusta-alueen
visiossa (KAVio) sovitetaan
yhteen asemakaava- ja rakennushankkeita sekä asetetaan
tavoitteet kuntakeskuksen
laadukkaalle rakentamiselle.
Maankäytön ohjauksen tähtäimessä on elinvoimainen, omaleimainen ja kaupunkimainen
kuntakeskus, joka tukee lähipalvelujen syntymistä sekä lähijunaliikenteen edellytyksiä.

Kunnantalon alue,
uuden ajan airut

Kempeleen keskusta-alueen
asemakaavahankkeista merkittävin on puretun kunnantalon alueelle laadittava asemakaavan muutos. Muutoksessa
tutkitaan osallistamisessa

VESIMITTARIN LUKEMA
Postitamme kaikille asiakkaillemme lukemapyyntökirjeet lokakuun
puolivälissä. Pyydämme ensisijaisesti tekemään ilmoituksen internetin
kautta, www.kempeleenvesihuolto.fi tai vaihtoehtoisesti yhtiön
lähettämällä lukemakortilla palautuspostina 6.11.2020 mennessä.
Lisätietoja saa internetsivuiltamme tai toimistoltamme puh. (08) 8828 322.

esiin nousseita kehittämisaihioita ja määritellään alueelle
uusi käyttötarkoitus.
Toiveiden tynnyristä löytyy
kerrostaloasuntoja, kuntalaisten olohuonetta, kunnan toimitiloja, palvelupistettä, kirjastoa, korttelikoulua, kerho-,
kulttuuri-, toimisto-, ravintola-, kioski-, liike- ja kokoustiloja, talvitoria sekä viihtyisää
ja monipuolista ympäristöä.
Alueelle on esitetty myös maamerkkimäisen 16-kerroksisen
kerrostalon mahdollistamista.
Kaavoituksessa huomioidaan
toiminnalliset ja taajamakuvalliset tekijät, melu- ja tärinävaikutusalueet sekä pohjavesialueen asettamat reunaehdot.
Lisäksi tutkitaan alueen vaiheittaista kehittämistä joukkoliikenteen solmukohdaksi. Yh-

teensovittamisen tuloksena
syntyvää kaavaluonnosaineistoa ollaan asettamassa nähtäville 21.10–20.11.2020.
Nimistötoimikunta keskusteli viime kokouksessaan kunnantalon kaavamuutosalueen
keskeisen kulkuväylän nimeämisestä ensimmäistä kertaa
katu-loppuisella nimellä Hallitus- tai Keskuskaduksi. Jos nimi on enne, enteilee se tässä
tapauksessa Kempeleeseen
entistä kaupunkimaisempaa
ydintä. Ydintä, jossa kenenkään ei tarvitse enää ihmetellä, missä on Kempeleen keskusta!

Kaija Muraja
Kaavoittaja

Seniorineuvoston
keskustelulinja vastaa edelleen

Kempeleen kunnan Seniorineuvoston keskustelulinja on avoinna edelleen +70-vuotiaille kuntalaisille. Keskustelulinja tarjoaa juttukaveria
henkilöille, jotka asuvat yksin, joiden läheiset ja omaiset asuvat kaukana tai jotka muutoin tuntevat yksinäisyyttä koronan aikana.
Keskustelulinjalle soitetaan nimettömänä. Keskustelulinja on tarkoitettu yksinomaan juttelua varten, eikä siinä anneta ammatillista neuvontaa eikä ohjausta.
Seniorineuvoston jäsen vastaa yhteydenottoihin arkipäivisin ma–to
klo 9–15 ja pe 12–18 puhelinnumerosta 040 6196 458.
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Vanhustenviikko
Kempeleessä

www.kempele.fi/vanhustenviikko

Maanantai 5.10.

klo 9.30–10.30 Kävely Kevyemmäksi
-jumppa, Ilonpilke puisto, Suolatie. Säävaraus. Ei ennakkoilmoittautumista.
klo 13.00–14.00 Kevyt jumppa, Heimo
Kankaan puisto, Punatulkuntie. Säävaraus.
Ei ennakkoilmoittautumista.
klo 14.15–14.45 Kevennetty vesivoimistelu, Zimmari

Tiistai 6.10.

klo 9.15–10.00 Tuolijumppa musiikin tahdissa, Museo, Kirkkotie 18
klo 14.30–15.00 Senioreiden vesivoimistelu, Zimmari
klo 17.00 Vanhustenviikon luento: Tietokirjailija Monika Luukkonen, Kempeleen kirjasto

Keskiviikko 7.10.

klo 12.00 Vanhustenviikon juhla, Pyhän
Kolminaisuuden kirkko. Ilmoittautuminen
pe 2.10. klo 9-15. Musiikkia, vuoden seniorin julkistaminen. Juhlaa voit seurata myös
nettiradiosta: www.kempeleenseurakunta.
fi sekä Youtubesta, jonka linkki ilmoitetaan
Kempeleen seurakunnan Facebook-sivuilta.

Torstai 8.10.

klo 9.15–10.00 Tuolijumppa musiikin tahdissa, Museo, Kirkkotie 18
klo 12.30–13.15 Kuntoilupuistoon tutustuminen, Köykkyri, Pyrinnöntie. Säävaraus. Ei
ennakkoilmoittautumista.
klo 14.00–14.30 Senioreiden vesivoimistelu, Zimmari, musiikki

Perjantai 9.10.

klo 13.00–15.00 Pienet esiintyjäryhmät vierailevat palvelukodeissa. Vierailuajat sovittu erikseen palvelukotien kanssa.
klo 13.30–14.00 Iisi vesivoimistelu, Zimmari, musiikki

Lauantai 10.10.

klo 11.00 Yllätystapahtuma Zeppelinissä,
Prisman edessä
klo 13.00 Yllätystapahtuma Zeppelinissä,
Keskusaukio

Sunnuntai 11.10.

klo 10.00 Messu Pyhän Kolminaisuuden
kirkossa, diakoni Soile Pakkanen. Messua
voi seurata myös nettiradiosta: www.kempeleenseurakunta.fi
Yhteistyössä: Kempeleen kunta, Kempele
Akatemia ja Kempeleen seurakunta

Perinteiset joulumarkkinat perutaan koronatilanteen
vuoksi – Museon joulu toteutuu uudella tavalla
Kempeleen kotiseutumuseon
joulumarkkinat on päätetty perua tältä vuodelta vallitsevasta
koronatilanteesta johtuen. Museon joulumarkkinat ovat vetäneet viime vuosina jopa yli 1000
kävijää päivässä, eivätkä turvavälit ahtaissa museotiloissa toteudu. Turvallisuuden takaamiseksi joulumarkkinoiden osalta
pidetään nyt siis välivuosi.
Joulumarkkinoiden sijaan
Kempeleen kotiseutumuseol-

la järjestetään tänä vuonna toisenlainen joulu. Museo puetaan
jouluiseen asuunsa, ja vanhan
ajan joulutunnelmaan pääsee
tutustumaan museonhoitajan
opastuksella joulukuussa, jolloin museota pidetään auki kaksi viikkoa 7.–12.12. sekä 14.–
19.12. klo 10–14.
Tämän lisäksi museon jouluohjelmaan on suunnitteilla
pieniä tapahtumia, joita pyritään
striimaamaan myös kotisohville

nautittaviksi. Lisäksi joulun alla julkaistaan museolta myös
muuta jouluista videoaineistoa,
myös erityisesti lapsille suunnattua materiaalia. Tarkemmasta aikataulusta ja ohjelmasta
tiedotetaan myöhemmin. Muutokset ovat mahdollisia.
Lisätietoja:
Vs. Kirjasto- ja kulttuurijohtaja
Reijo Kinnunen
p. 050 463 6457

Frisbeegolfin mestaruudet jaettiin Kempeleessä
KIRJOITTANUT Eero Kauppi, Kempele Akatemian johtaja
Torstaina 24.9. miteltiin Köykkyrin radalla Kempeleen yläkoulujen frisbeegolf-mitaleista
Kempele Akatemia Cup -kilpailussa. Tapahtuma osoittautui suosituksi, sillä muutaman
päivän ilmoittautumisajalla
mukaan ilmoittautui yli 50 innokasta frisbeegolfin harrastajaa. Kisa käytiin yhteislähtökilpailuna, eli pelaajat aloittivat
kisan samaan aikaan usealta
eri väylältä, neljän pelaajan
ryhmissä.
Sääolosuhteet kilpailulle olivat täydelliset. Köykkyrin kangasmaasto oli ehtinyt imaista sisäänsä aamun sateet, ja
pelaajat pääsivät etenemään
pääosin kuivassa maastossa. Lämpötila oli vuodenaikaan nähden lämmin ja tuulikin tyyntyi kuin tilauksesta,
mahdollistaen pelaajille hyökkäävän pelitaktiikan.
Köykkyrin mäntyjen katveessa on vuosien mittaan
nähty ja koettu monenlaista
eri lajien merkeissä. Nytkin kisapaikalla kuhisi jo miltei tunti
ennen starttia. Putteja mallattiin treenikoreihin ja kiekkoja
vertailtiin kanssakilpailijoiden
kanssa. Ennakkosuosikin viittaa tarjottiin milloin kenenkin
niskaan, riippuen keneltä, ja
minkä koulun edustajalta asiaa sattui kysymään. Jännitys
oli käsinkosketeltavaa.
Kilpailupäällikkönä toiminut
Ylikylän yhtenäiskoulun liikunnanopettaja Ari Roppola
antoi kilpailuohjeet: Herrasmieslajissa kadonneet kiekot
etsitään yhdessä, kanssakilpailijoita kannustetaan ja mikä
tärkeintä, rehellisyys on kunnia-asia! Napakoiden ohjeiden
jälkeen pelaajat katosivat kuhisten maastoon ja kilpailu oli
alkanut.

Muutaman väylän jälkeen
kisan kärki eteni muutaman
heiton alle kentän ihannetuloksen. Taso osoittautui kovaksi ja kisaa edeltäneet kovat puheet oli tässä vaiheessa
lunastettu. Lajin luonteeseen
kuitenkin kuuluu vaatimus kisakestävyydestä ja suoritusvarmuudesta, kisahan kestää
18 väylää ja askelmittarin lukema kisan jälkeen saattaa olla
miltei 10 000 askelta. Virheet
tulisi pitää minimissä, mutta
samaan aikaan pitäisi olla rohkea ja uskaltaa yrittää – helpommin sanottu kuin tehty.
Kisan edetessä pitkiä avauksia, rohkeita lähestymisiä
ja kylmän viileitä putteja nähtiin paljon ja jatkuvalla syötöllä. Kilpailupäällikkö Roppola
ja Kirkonkylältä tapahtumaa
seuraamaan saapuneet liikunnanopettajat Mika Hakopää
ja Anu Pulkkinen seurasivat
kempeleläisharrastajien otteita suut ihmetyksestä ammollaan ja kehuja säästelemättä.
Kisassa kilpailtiin luokka-asteittain 7., 8. ja 9.-luokkalaisten. sarjoissa. Iloisia ilmeitä
ja aitoa harrastamisen riemua
nähtiin kaikissa sarjoissa roppakaupalla. Ryhmä toisensa
jälkeen pelaajat kerääntyivät
tulospalvelun ääreen. Jännitys
tiivistyi. Kaikissa sarjoissa mitalisijoja jouduttiin ratkomaan
uusintaväylillä. Kaikista jännin
tilanne oli seiskaluokkalaisten
sarjassa, sillä kaikki kolme mitalistia olivat 18 väylän jälkeen
tasatuloksessa.
Uusinnassa seiskojen mestariksi nousi Iiro Mäkelä Ylikylältä. Hopea- ja pronssimiesten välistä eroa saatiin hakea
käsittämättömän kauan, nimittäin Elias Linnakangas ja
Hannes Lohi, molemmat Yli-

kylältä, väänsivät toisiaan vastaan peräti kahdeksan uusintaväylän verran, uskomatonta!
Kisajärjestäjät jo ehtivät ehdottamaan pojille arvontaa, mutta
pojat halusivat pelata. Lopulta
hopealle nousi Linnakangas ja
Lohi otti hienosti pronssia.
Kasiluokkien mestariksi pelasi Linnakankaan koulun Joel Kinnunen, joka voitti uusinnassa Ylikylän Eelis
Korhosen. Ysiluokkalaisten
sarjan ja koko kisan voittajaksi itsensä taiteili Kirkonkylän
yhtenäiskoulun Okko Pulkkinen, joka kiersi radan koko
kentän ihannetuloksella. Samalla Pulkkinen sai nimiinsä
Kempele Akatemia Cup -kiertopalkinnon, joka kaiverruksen
jälkeen siirtyy vuodeksi koristamaan Kirkonkylän koulun
palkintovitriiniä.
Kyseessä oli historian ensimmäinen Kempele Akatemia Cup. Vuotuiseen turnaukseen otetaan ensi vuonna
mukaan myös alakoulujen oppilaat sekä omat sarjat tytöille.
Tämän vuoden kisaan ei valitettavasti ilmoittautunut lainkaan tyttöpelaajia. Kempele
Akatemia järjestää jatkossa
tapahtumia myös muihin harrastuksiin ja suunnitelmissa on
kehittää kouluikäisten harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Akatemian toiminnan yksi keskeinen
tavoite on edistää kaikenikäisten kuntalaisten monipuolista
harrastamista. Harrastamisen edistäminen on myös yksi
Kempeleen kunnan hyvinvoinnin teemoista vuodelle 2021.
Kempele Akatemiaan kuuluvat kunnan liikunta-, nuoriso-,
kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä Kempele opisto. Tervetuloa
mukaan toimintaamme!
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Kaavoituskatsaus 2020
KEMPELEEN KUNNAN TEKNISET PALVELUT

Kempeleen kunnan teknisissä palveluissa edistetään kunnan
tasapuolista kehittämistä maanhankinnalla, kaavoituksella
ja rakentamisen ohjauksella. Maankäytön, kaavoituksen ja
rakennusvalvonnan lisäksi teknisissä palveluissa toimivat
myös ja kiinteistö- ja kunnallistekniikkapuoli (kadut, puistot, liikenne).
TEKNINEN JOHTAJA
Tuomo Perälä, puh. 050 4169922
YHDYSKUNTAJOHTAJA
Risto Sarkkinen, puh. 050 4636 501

Visualisointi Suvi Jänkälä

Kunnan tulee maankäyttö- ja
rakennuslain (MRL § 7) mukaan laatia vähintään kerran
vuodessa katsaus kunnassa
ja maakunnan liitossa vireillä
olevista ja lähiaikoina vireille
tulevista kaava-asioista, jotka
eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kempeleen kunnanhallitus hyväksyi katsauksen
sisällön 7.9.2020 § 215 kokouksessaan.
Kaavoituskatsaus kertoo
asukkaille heidän ympäristössään tapahtuvien muutos-

suunnitelmien lähtökohdista, sisällöstä, aikatauluista
ja vaikutusmahdollisuuksista. Kaavoituskatsaus on osa
vuoropuhelua, jota kunta käy
kaavoituksen eri vaiheissa
kuntalaisten, maanomistajien
sekä muiden osallisten ja yhteistyötahojen kanssa. Työn
alla olevista kaavoista ja niiden virallisista kuulemisista
tiedotetaan lisäksi erikseen
kuntatiedotteessa, sanomalehdissä, ja sähköisesti kunnan kotisivujen virallisella il-

moitustaululla. Kaavoitukseen
liittyvistä asioista vastaa kunnan kaavoittaja. Lisää tietoa
kaavoituksesta löytyy kaavoituksen nettisivuilta osoitteesta www.kempele.fi/kaavoitus.
Kempeleessä asuntotonttien
varausta, vuokrausta ja myyntiä hoitaa maankäyttöpäällikkö
ja yritystontteja hallinnoi elinkeinojohtaja. Kempeleen tonttitarjonnan tilanne löytyy nettisivuilta kohdasta Tonttipörssi,
lisätietoa asuntotonteista löytyy
kohdasta Tontit ja asuminen.

Kaavajärjestelmä ja suunnittelutasot

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee kaavajärjestelmän, suunnitteluprosessin sekä osallistumismahdollisuudet
kaavoja valmisteltaessa. Osallisilla on mahdollisuus ilmaista
mielipiteensä kaavan valmisteluaineistosta sekä jättää muistutus kaavaehdotuksesta ennen kuin kaava hyväksytään.
Suomalaisessa maankäytön suunnittelujärjestelmässä
valtioneuvoston hyväksymät
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat kaikkea maankäytönsuunnittelua.
Maakuntakaava puolestaan
ohjaa kunnan laatimaa yleiskaavaa ja yleiskaava ohjaa yksityiskohtaisen asemakaavan
laatimista kunnan omien strategisten suunnitelmien poh-

jalta. Yleis- ja asemakaavat
hyväksyy kunnanvaltuusto.
Alueidenkäytön suunnittelussa noudatetaan maankäyttöja rakennuslain säädöksiä.
Kempeleen kunnan rakennusjärjestyksen mukaan kunnan asemakaavoittamaton
alue on suunnittelutarvealuetta. Tämä tarkoittaa, että rakentamiselle on asetettu laissa erityiset edellytykset, joiden
tulee täyttyä, jotta rakennuslupa voidaan myöntää. Kaavasta poikkeavaa rakentamista koskevien päätösten osalta
toimivalta on kunnalla. Vähäinen poikkeaminen voidaan
tehdä rakennusluvan yhteydessä, mutta muu kuin vähäinen poikkeaminen edellyttää
poikkeamislupapäätöstä en-

nen rakennusluvan hakemista. Kaavan vastaiset ratkaisut
sen sijaan edellyttävät kunnan
harkinnan mukaan tehtävää
kaavamuutosta.
Ympäristöministeriö on
käynnistänyt maankäyttö- ja
rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelun. Tavoiteaikatauluna on, että hallituksen
esitys uudeksi maankäyttö- ja
rakennuslaiksi valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.
Lisätietoja maankäytön
suunnittelujärjestelmästä
osoitteessa www.ymparisto.
fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma sekä maankäyttö- ja rakennuslain
kokonaisuudistuksesta osoitteessa mrluudistus.fi.

Maakuntakaavassa on esitetty
koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueiden käytön periaatteet. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaa on uudistettu 2009
alkaen kolmessa vaiheessa, jotka käsittelevät eri aihepiirejä.
1. Vaihemaakuntakaavassa
käsiteltävät aihepiirit olivat
energiantuotanto ja -siirto
(manneralueen tuulivoimaalueet, merituulivoiman päivitykset, turvetuotantoalueet), kaupan palvelurakenne
ja aluerakenne, taajamat,
luonnonympäristö (soiden
käyttö, suojelualueiden päivitykset, geologiset muodostumat) sekä liikennejärjestelmä (tieverkko, kevyt liikenne,
raideliikenne, lentoliikenne,
meriväylät) ja logistiikka. 1.
vaihemaakuntakaava hyväk-

syttiin maakuntavaltuustossa
2.12.2013 ja se tuli lainvoimaiseksi 6.3.2017.
2. Vaihemaakuntakaavassa
käsiteltiin koko maakunnan
maaseudun asutusrakenne,
kulttuuriympäristöt, virkistys- ja matkailualueet, seudulliset materiaalikeskus- ja
jätteenkäsittelyalueet, seudulliset ampumaradat sekä
puolustusvoimien alueet. 2.
vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa
7.12.2016 ja se tuli lainvoimaiseksi 2.2.2017.
3. Vaihemaakuntakaavan teemat olivat kiviaines- ja pohjavesialueet, mineraalivarat
ja kaivokset, tuulivoima-alueiden tarkistukset ym. tarvittavat päivitykset. Lisäksi
Kempeleen kannalta kes-

keisiä teemoja, joihin liittyen
3.vaihemaakuntakaavassa
tehtiin muutoksia merkintöihin ja määräyksiin, olivat
erityisesti Oulun seudun liikennejärjestelmä ja kaupan
suuryksiköiden mitoitus. 3.
vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 11.6.2018 ja maakuntahallitus määräsi sen voimaan
5.11.2018. Pohjois-Suomen
hallinto-oikeus hylkäsi hyväksymispäätöksestä tehdyt
valitukset. Päätöksestä on
valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Lisätietoja maakuntakaavasta
ja maakuntakaavojen yhdistelmäkartta löytyy Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta osoitteessa
www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

VIRALLISET NÄHTÄVILLÄOLOT
Nähtävillä olevat kaava-asiakirjat löytyvät Kempeleen kunnan internet-sivuilta. Kaavoitusta koskevat kuulutukset julkaistaan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa
www.kempele.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.
•
•
•

Kirjaamon sähköpostiosoite: kirjaamo@kempele.fi
Kempeleen kunnan postiosoite: PL 12, 90441 Kempele
Käyntiosoite: Vihikari 10, 2 krs., 90440 Kempele

KAAVOITUS
Yleis- ja asemakaavoitus sekä viranhaltijapäätökset
(poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut,
tonttijaonmuutokset):
•

Kaavoittaja Kaija Muraja, puh. 050 3163 769

Yleiskaavoitus ja asuinalueiden asemakaavoitus,
maankäytön ohjelmatyö:
•
•

Kaavasuunnittelija Laura Felin (työlomalla 8/2020 alkaen)
vs. kaavasuunnittelija Leena Vilenius, puh. 040 486 0394

Asuinalueiden asemakaavoitus,
tonttijaonmuutosten ja poikkeamispäätösten
valmistelu, rakennustapaohjeet:
•

Kaavasuunnittelija Suvi Jänkälä, puh. 040 5452 383

Asemakaavoitus ja suunnittelutarveratkaisujen
valmistelu:
•

Kaavasuunnittelija Juha Auno, puh. 040 182 0509

Kaavoituksen toimipiste sijaitsee osoitteessa Vihikari 10.
Tapaamiset kaavoituksen kanssa pyydetään varaamaan
etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse. Poikkeamispäätös-, suunnittelutarve- ja tonttijaonmuutoshakemukset voi
tehdä sähköisesti Lupapiste.fi-palvelussa. Ennen hakemuksen jättämistä voi pyytää etukäteen ohjausta kyseisten hakemusten valmistelijoilta.
•

Sähköposti: kaavoitus@kempele.fi
tai etunimi.sukunimi@kempele.fi.

RAKENTAMISEN LUVAT, VALVONTA JA OHJAUS
Valmiiden asemakaavojen toteuttamista ohjaa kunnan rakennusvalvonta. Lupapiste.fi-palvelussa voi hoitaa kaikki
rakennushankkeeseen liittyvät rakennus-, toimenpide-,
maisema- ja purkulupa-asiat, tunnistautumalla palveluun
omilla pankkitunnuksilla.
Rakennuspaikan merkitseminen, rakentamisen aikaiset
katselmukset ja aloituskokoukset varataan tapauskohtaisesti ajanvarausnumerosta. Samassa numerossa on
myös asiakaspalvelu, josta voi tiedustella mm. asemakaavaotteita tai rakennuspaikan osoite- ja rakennusoikeustietoja. Rakennusluvan hakemiseen liittyvät kysymykset voi
esittää kunnan rakennusvalvonnalle. Tapaamiset rakennustarkastajan kanssa pyydetään varaamaan etukäteen
ajanvarausnumerosta.
YHTEYSTIEDOT
•
•
•

Ajanvaraus puhelinnumerossa 050 3169 660
Rakennuspaikan merkkaus: puh. 050 3169692 tai 050
3169539
Käyntiosoite: Vihikari 10, 2 krs., 90440 Kempele

SÄHKÖINEN ASIOINTI
•
•

www.lupapiste.fi
www.kempele.fi/rakennusvalvonta
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YLEISKAAVAT
VOIMASSA OLEVAT
YLEISKAAVAT
Kempeleen kunnan alueella
on voimassa Kempeleen Taajaman osayleiskaava 2040
(kvalt 11.3.2019, osittain voimaan 28.8.2019), Linnakankaan osayleiskaava 2030 (kvalt
6.5.2019, voimaan 26.6.2019)
sekä Sipola-Rajakorven (kvalt
14.11.2002, voimaan 15.1.2003)
ja Ketolanperän osayleiskaavat (kvalt 25.2.2008, voimaan
12.8.2009).
Voimassa olevat yleiskaavat
löytyvät Kempeleen kunnan
internet-sivuilta. Kempeleen
kunnan ajantasa-asemakaava
löytyy Kempeleen kunnan tonttipörssi-karttapalvelusta helposti
selailtavana nettiversiona.
OULUN KAUPUNKISEUTUYHTEISTYÖ
Oulun seudun yleiskaava 2020
on Kempeleen ja naapuruskuntien hyväksymä yhteinen suunnitteluasiakirja. Se ohjaa Oulun
seudun yhdyskuntarakenteen
kehitystä alueilla, joilla kunnat
eivät ole hyväksyneet tarkempaa kuntakohtaista yleiskaavaa.
Yli kymmenen vuotta vanha Oulun seudun yleiskaava on osin
vanhentunut, eikä sitä voida
päätösvaltaisen elimen puuttuessa uudistaa tai kumota muutoin kuin kuntakohtaisella yleiskaavoituksella.
Tästä syystä seudun yhteistyönä ja Pohjois-Pohjanmaan

ELY-keskuksen aloitteesta laadittu Oulun kaupunkiseudun rakennemalli 2040 tukee seudun
kuntien yhteistä maankäytön,
asumisen, liikenteen ja palveluverkon pitkän tähtäimen suunnittelua olematta kuitenkaan
maankäyttöä juridisesti ohjaava kaava-asiakirja.
Oulun seutu -organisaation päätyttyä vuonna 2012 Oulun seudun kunnat ovat jatkaneet yhteistyötään maankäytön,
asumisen, liikenteen, palvelujen
ja elinkeinojen kehittämiseksi.
2020 kesäkuussa hyväksyttiin
MAL-sopimuksen 2020–2031
neuvottelutulos. Oulun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen
valtion kanssa ovat neuvotelleet
Oulun seudun kunnista Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä sekä
Pohjois-Pohjanmaan liitto.
MAL-sopimuksessa 20202031 tavoitteena on kestävä ja
vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, asumisen ja elinympäristön laatu ja
seudun elinvoimaisuutta tukevat
maankäyttö- ja liikennehankkeet. Lisätietoa Oulun kaupunkiseudun kuntien yhteistyöstä
löytyy osoitteesta www.ouka.fi/
oulu/oulun-seutu.
VIREILLÄ OLEVAT
YLEISKAAVAT
1: Kempeleen eteläisen
alueen osayleiskaava
Kempeleen eteläisten alueiden

osayleiskaava on tullut vireille kuulutuksella 28.8.2019 ja
kaavahankkeen osallistumisja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 28.8.–27.9.2019.
Kaavan tarkoituksena on ohjata tulevaa asemakaavoitusta
ja osoittaa aluevaraukset maakuntakaavassa esitetylle eri
liikennemuotoja yhdistävälle
maakunnallisesti merkittävälle
tavaraliikenteen terminaalialueelle Kempeleen ja Limingan
kuntarajan tuntumassa.
Kaavaprosessissa tarkastellaan Rajakorpi-Sipolan alueella
sekä Niittyrannan alueella voimassa olevien yleiskaavojen
ajantasaisuutta sekä Taajaman
osayleiskaavan rajauksen eteläpuolelle jääneiden alueiden
maankäyttöä. Alueelle on teetetty luonto- ja maisemaselvitykset
sekä logistiikka-alueen esiselvitys, jolla on tutkittu Kempeleen
eteläisen logistiikka-alueen roolia Oulun seudun logististen rakenteiden kokonaisuudessa ja
hahmoteltu kehitysaskeleita logistiikkakeskuskonseptin muodostamiselle.
Tavoitteena on, että kaava
etenee nykytila-analyysin, kaavarunkovaiheen sekä luonnosja ehdotusvaiheiden kuulemisten kautta ja valmistuu vuoden
2022 loppuun mennessä.

ASEMAKAAVAT

VIREILLÄ OLEVAT
ASEMAKAAVAT

1: Asemanseutu,
kunnantalon alue
Kempeleen kunnanhallitus
päätti 21.5.2018 § 164 asemakaavamuutoksen käynnistämisestä purettavan kunnantalon
alueelle. Kaavamuutoksesta ja
sen tavoitteista on keskusteltu
valtuustoseminaareissa ja Kempeleen kunnan valiokunnissa
sekä kerätty aktiivisesti palautetta eri viiteryhmiltä.
Kaavaprosessissa tutkitaan
monipuolisesti alueen kehittämismahdollisuuksia ja määritellään kunnantalon alueelle uusi
käyttötarkoitus. Aluetta tarkastellaan keskusta-alueen visiota
vasten siten, että toiminnalliset
ja taajamakuvalliset tekijät sekä
ajoneuvo- ja raidemelun, rautatieliikenteen tärinävaikutusten ja
pohjavesialueen asettamat reunaehdot otetaan huomioon.
Lisäksi tutkitaan alueen vaiheittaista kehittämistä joukkoliikenteen solmukohdaksi siten,
että on mahdollista uusia Baanan alikulku, laajentaa se bussikaistaa varten ja sijoittaa keskuspysäkit Asemantien varteen.
Maltillista ja tehokasta rakentamista alueella vertailevat
asemakaavarunkovaihtoehdot

olivat nähtävillä talvella 2018.
Yhteistyötahot ja tontinluovutusperiaatteet määritellään ja kaavaluonnos asetetaan nähtäville
syksyn 2020 aikana. Kaavamuutos on määrä viedä hyväksyntäkäsittelyyn keväällä 2021.
Kuntalaispalautetta hankkeesta
kerätään kunnan kaavoitukseen
koko kaavaprosessin ajan.
3: Linnakangas, Zeniitin
matkailualue ja Linnakaarron länsipuolen asuinalueet
Suunnittelualue 127 ha sijaitsee Kempeleen Linnakankaan
tilasto- ja pienalueella (112/026)
Kempeleen ja Oulun kuntarajan
eteläpuolella. Alueella sijaitsevan Destian louhoksen toiminta päättyi vuoden 2017 lopussa.
Louhosmonttu tulee toiminnan
päättymisen jälkeen täyttymään
pohjavedellä.
Pohjois-Pohjanmaan 2.vaihemaakuntakaavassa Linnakallion
louhos on merkitty seudullisesti
merkittäväksi virkistyskohteeksi. Linnakalliosta eli Zeniitistä on
mahdollista muodostua lähivuosina mielenkiintoinen matkailun,
työpaikkojen, palvelujen ja kaupan sekä virkistyksen keskus,
joka tarjoaa Kempeleen kunnalle erinomaiset edellytykset ympärivuotisen matkailun edistämiseen.

Kunnantalon asemakaavamuutoksessa mahdollistetaan uutta
kerrostalorakentamista ja säilytetään vanhaa. Visualisointi Suvi Jänkälä
Lisäksi tavoitteena on kaavoittaa Linnakaarron länsipuolelle laadukasta asumista ja
turvata pientalotonttien tarjonta
vetovoimaisella Linnakankaan
asuinalueella. Suunnittelussa
huomioidaan olemassa olevat
luonto- ja muinaismuistokohteet
sekä hyödynnetään olevia vir-

kistysreittejä.
Zeniitin matkailualueen asemakaava on tullut vireille
4.9.2019 ja hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
ollut nähtävillä 4.9.–4.10.2019.
Valmisteluvaiheessa on teetetty
runsaasti erilaisia selvityksiä ja
osallistettu eri yhteistyötahoja.

Liikenteen ja ympäristön yleissuunnittelu on aloitettu konsulttityönä alkuvuodesta ja kaavatyö
elokuussa 2020. Alustavan aikataulun mukaan asemakaava
pyritään saamaan lainvoimaiseksi syksyllä 2021.
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van maa- ja metsätalousalueen
(5,85 ha) muuttamista asuinkäyttöön. Taajaman osayleiskaavassa 2040 alue on varattu
pääasiassa asuinkerrostaloille,
asuinpientaloille sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille palvelu- ja työpaikkatoiminnoille.
Kunta selvittää asemakaavoituksen reunaehdot sopimusalueella ja valmistelee kaavaluonnoksen, jonka käsittelyn jälkeen
kunta ja maaomistaja solmivat
maankäyttösopimuksen sopimusalueen asemakaavan toteuttamisesta.
Tavoitteena on, että asemakaavamuutos tulee vireille vuoden 2020 loppuun mennessä ja
mahdollinen kaavaluonnos käsitellään vuoden 2022 loppuun
mennessä.

Viistoilmakuvassa Linnakankaan kaava.alueet pohjoisesta käsin.
4: Linnakangas, Linnakaarron
itäpuolen asuinalue
Asemakaavan laajennuksen
tavoitteena on tutkia Linnakankaan (112/026) asuinalueen laajentamista Linnakaarron itäpuolella, 25 ha suunnittelualueella.
Asemakaavatyössä tarkastellaan uudet tieliikenneyhteystarpeet sekä moottorikelkkareitin
uudelleen linjaus. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan luontoselvityksen mukainen luontokohde sekä olevat virkistysreitit.
Toteutuessaan kaava täydentää Kempeleen ja Oulun seudun
yhdyskuntarakennetta, parantaa joukkoliikenteen kehittämisen edellytyksiä ja mahdollistaa
tonttien luovuttamisen lähivuosina Linnakankaan asuinalueelta. Linnakaarron asuinalueen
asemakaava on tullut vireille
4.9.2019 ja hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
ollut nähtävillä 4.9.–4.10.2019.
Kempeleen valiokunnille
on esitelty kahta kaavarunkovaihtoehtoa, joista saadun ohjauksen perusteella työstetty
luonnos asetetaan nähtäville
alkusyksystä 2020. Ehdotusvaiheen jälkeen kaavalaajennus saatetaan voimaan keväällä 2021.
5: Ollakka, keskusta-alueen
asemakaavamuutos
Kempeleen keskustaa kehitetään siten, että Kempeleentien
eteläpuoleisesta Ollakan alueesta tulee viihtyisä ja houkutteleva urbaani asuin- ja työpaikkaalue hyvien joukko- ja kevyen
liikenteen yhteyksien ulottuvilla. Kempeleen kunta järjesti keväällä 2016 keskustan kehittämiseksi ideakilpailun, jonka
voittajaksi valittiin ehdotus Tiimalasi.
Voittajasuunnitelman pohjalta
laadittiin luonteeltaan yleispiirteinen maankäyttöä ohjaava
kaavarunko, joka on pohjana
alueen asemakaavojen laatimi-

selle ja muuttamiselle.
Kunnanhallitus on määrännyt 6.6.2011 § 207 maankäyttö ja rakennuslain 53 §:n mukaisen rakennuskiellon Ollakan
teollisuusalueen asemakaavan
muuttamista varten, joka koskee Ollakan osa-alueen kortteleita 6003, 6005, 6006, sekä
tonttia n:o 1 korttelissa 6010.
Rakennuskieltoaikaa on jatkettu
kunnanhallituksen 14.11.2016 §
314 sekä 5.11.2018 § 343 päätöksellä siten, että se on viimeisimmän päätöksen mukaan voimassa 15.1.2021 asti.
6: Ollila, kortteli 1020, Pirilä
Asemakaavan muutokseen on
ryhdytty kunnan toimesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2012. Kaavamuutoksen valmistelua jatketaan siten, että
kaavamuutoksen luonnos tulee
nähtäville aikaisintaan vuonna
2021. Kaavamuutoksen lähtökohtia tulee tarkastella uudestaan kaavahankkeen 13. Ollila,
Pirilän pellot käynnistämisen yhteydessä.
8: Asemanseutu, Niemeläntie
Asemakaavan muutos koskee Asemanseudun kortteliin
2009 ja Eteläsuomentien sekä Niemeläntien liikennealueisiin rajautuvaa viheraluetta.
Maanomistaja on tehnyt kaavoitusaloitteen Kempeleen
kunnalle 12.11.2018 kiinteistön
244-401-5-319/4 osoittamisesta asemakaavassa asuinkäyttöön. Kempeleen kunnanhallitus
päätti kaavamuutoksen käynnistämisestä 29.4.2019 perustuen kunnan ja maanomistajan
kesken aiemmin maakauppojen
yhteydessä tehtyyn suulliseen
sopimukseen.
Kaavamuutoksella muodostetaan yksi uusi erillispientalotontti ja viheraluetta, jolle osoitetaan joukkoliikennepysäkkiin
liittyvä pyöräparkki sekä jaetaan

viereinen oleva omakotitalotontti kahdeksi tontiksi. Kaavaluonnos on luonnoksena nähtävillä
16.9.–16.10.2020 ja saatetaan
ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen hyväksyntään alkuvuodesta 2021.
9: Ristisuo, Zatelliitin
laajennus
Asemakaavan muutoksella tutkitaan laajan kauppatontin jakamista ja kaavamääräysten
muuttamista siten, mahdollistamaan nykyistä väljemmin erilaisia kaupan toimintamahdollisuuksia alueella. Asemakaavan
laajennuksella laajennetaan yritysaluetta Zatelliitinpuiston länsipuolelle kunnan omistamille
maille.
Kaavahanke on käynnistetty
keväällä 2020 asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma
nähtäville 5.2.–6.3.2020.
Viranomaislausuntojen johdosta kaavaluonnoksen laadinnassa on otettu huomioon radan
yleissuunnitteluvaiheen sisältö,
raidemelu- ja tärinähaitat, pohjavesialueen sijainti, teleaseman tarve sekä sähkönjakeluun
ja vesihuollon järjestämiseen
tarvittavat varaukset.
Lisäksi alueelle on teetetty
luonto- ja maaperäselvitysten
täydennykset ja kaupallisen selvityksen päivitys.
Kaavahanketta koskeva valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 3.6.–7.8.2020.
Syksyn aikana nähtäville asetettavan kaavaehdotusvaiheen
jälkeen kaavahanke pyritään
saamaan hyväksyntäkäsittelyyn
vuodenvaihteeseen mennessä.
VIREILLE TULEVAT
KAAVAHANKKEET
10: Haapamaa, Metsärinteen
asuinalueen laajennus
Ketolanperäntien länsipuolella
sijaitsevalla Haapamaan alueel-

la on kunnan maanomistusta,
joka mahdollistaa Metsärinteen
asuinalueen laajentamisen. Alueelle on teetetty luontoselvitykset ja viitesuunnitelma asemakaavoituksen taustaksi.
Suunnittelualueella on selvitetty yksityisten maanomistajien halukkuutta liittyä kaavahankkeeseen, myös alueelta
tähän mennessä saapuneet
kaavoitusaloitteet käsitellään
kaavaprosessin yhteydessä.
Kaavahankkeen aikataulu määritellään asemakaavan laajennuksen rajauksen tarkennuttua
syksyllä 2020.
11: Santamäki, kortteli 7001
Aurinkokujan Y- ja ET-tonttien
sekä Lääninpuiston VP-alueen
rajausten muutoksilla mahdollistetaan asumisen alueen laajentaminen Kempeleen keskustaalueen vision mukaisesti.
12: Haapamaa, kortteli 17250,
Ketunkolo
Hovinmetsäntien pohjoispuolen kaavamuutoksessa (kvalt
6.5.2019) poistui yksityistä tai
kunnallista päiväkotia varten
osoitettu yleisten rakennusten
korttelialue, jonka tarvetta alueella on tarkoitus tarkastella jatkokaavoituksen yhteydessä.
Kaavamuutoksen käynnistämistä tutkitaan Ketunkolo-kadun
varrella oleville rakentumattomille rivitalojen sekä liikerakennusten korttelialueille, mikäli Ytontin tarve ja sijainti katsotaan
perustelluksi Metsärinteen kasvun aiheuttaman palvelutarpeen
näkökulmasta.
13. Ollila, Pirilän pelto
Kempeleen kunnan ja Oulun
seudun koulutuskuntayhtymän
(OSEKK) maakauppojen yhteydessä on solmittu loppuvuodesta 2019 kaavoituksen käynnistämissopimus, joka koskee
Pirilän tilaan sijoittuvan korttelin 1020 pohjoispuolella sijaitse-

14. Paituri, kortteli 12002
lähialueineen (Paiturintien
risteys)
Elinvoimavaliokunta on alkuvuodesta 2020 käsitellyt korttelia 12002 tontteja 19–21 koskevaa kaavamuutoshakemusta,
jossa esitetään Piriläntien joukkoliikennekadun varrella sijaitsevan vajaakäyttöisen alueen
maankäytön tehostamista kaavamuutoksen kautta.
Alueella on käynnissä maanomistajakysely kaavamuutostarpeiden kartoittamiseksi.
15. Ristisuo, kortteli 3005
(Kissarivi)
Korttelin 3005 taloyhtiö on syksyllä 2019 esittänyt Kempeleen kunnalle kaavamuutoksen
käynnistämistä kiinteistölleen.
Kaavamuutoksella mahdollistettaisiin purkava uudisrakentaminen ja rakennusoikeuden
merkittävä lisääminen korttelissa, jossa on useita elinkaarensa päässä olevia rakennuksia.
Hanke kuuluu Taajaman
osayleiskaavan keskustamaisena kehitettävälle vyöhykkeelle,
jolla tulee arvioida asemakaavan ajantasaisuus ja keskustaalueen vision Aseman kehän
osa-alueelle, jossa tulisi tehostaa maankäyttöä joukkoliikennevyöhykkeellä. Hankkeessa
eteneminen edellyttää kunnan
periaatepäätöksiä ja maankäyttösopimusten laatimista yksityisen maanomistajan ja kunnan
kesken.
VALMISTUNEET
KAAVAHANKKEET
7: Sarkkiranta, kortteli 8093
Kempeleen kunnalle on jätetty
kaavoitusaloite Sarkkirannan tilastoalueella (102/008) sijaitsevan kiinteistön kaavoittamiseksi
asuinkäyttöön korttelissa 8093.
Kunnanhallitus on 26.3.2018 §
91 tehnyt myönteisen päätöksen asemakaavamuutoksen
aloittamisesta.
Kaavaprosessin aikana kunnan ja hakijan välillä on solmittu aie- ja maankäyttösopimus
ja viereisten maanomistajien
kesken tilusvaihto. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 5.2.–
6.3.2020 ja kunnanvaltuuston
hyväksyttävänä 6.4.2020 § 20.
Asemakaavamuutos kuulutettiin
lainvoimaiseksi 3.6.2020.
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Kempeleen maankäytön
kehityskuva 2050
Strateginen joukkoliikennevyöhyke
Junarata (kaksoisraide)
Lähijuna-asema
Mahdollinen lähijuna-asema
Tiivistyvä kuntakeskus
Yleiskaavassa osoitettu asumisen alue
Potentiaalinen asemakaavoitettava
asuinlalue
Yleiskaavassa osoitettu yritysalue
Yleiskaavassa osoitettu uusi yritysalue
Potentiaalinen uusi yritysalue
Maisemallisesti tärkeä peltoalue
Maa- ja metsätalous- tai muu viheralue
Kehityskuvassa esitetyt aluevaraukset
ovat yleispiirteisiä. Alueiden potentiaali,
edellytykset ja tarkemmat aluerajaukset
ratkaistaan jatkosuunnittelussa.

Asunto-ohjelman ja maankäytön kehityskuvan ohjelmatyö ja kartat Laura Felin
ARVIO KUNNAN MAA- JA
TONTTIVARANNOSTA
Kempeleen maapoliittisen
ohjelman (kvalt 8.4.2019 § 31)
mukaan kaavoituksen tavoitteena on turvata tonttireservi 3–5
vuoden tarpeisiin. Raakamaata
hankitaan yleiskaavoissa osoitetuista suunnittelu- ja toteuttamiskohteista asuin-, virkistysja yritystoimintaan. Niiden tulee
sijaita eri puolilla kuntaa siten,
että kaavoitusta voidaan ohjata alueille, jotka ovat kunnan
kulloisenkin palvelutarjonnan
kannalta tarkoituksenmukaisia.
Raakamaan osalta maavaranto on toistaiseksi kohtuullinen.
Kunta on viime vuosina hankkinut raakamaata Hakamaan ja
Zatelliitin alueelta yrityskäyttöön
sekä asuinrakentamisen raakamaata Pirilän ja Linnakankaan
alueilta.
Tonttivarannon tämänhetkinen
tilanne vastaa pääosin maapoliittisen ohjelman tavoitteita. Yritystonttivarantoa on parannettu
viime vuosien asemakaavoituksella. Syyskuun alussa 2020
kunnan tonttipörssissä oli tarjolla 29 liiketonttia ja 12 teollisuustonttia. Asuintalotonttien
itä-länsijakaumaa on saatu tasapainotettua Kirkonkylän seudun
asemakaavoituksella. Kerrostalotonttien reservi ei vastaa maapoliittisen ohjelman tavoitteita.
Asemanseudulle on vireillä asemakaavahankkeita, jotka tulevat
parantamaan kerrostalotonttien
varantoa. Kempele sopimuksen
mukaisen väestönkasvun toteuttamiseksi on laadittu asunto-ohjelma vuosille 2020–2025, jonka
valtuusto hyväksyi kokouksessaan 1.9.2020 § 46.

MUUT MAANKÄYTÖN
KEHITTÄMISSUUNNITELMAT
Kempeleen maankäytön
kehityskuva 2050
Kempeleen kunnanvaltuusto
1.6.2020 § 33 on laatinut maankäytön kokonaisuutta kuvaavan
kehityskuvan vuoteen 2050. Kehityskuva ei ole oikeusvaikutteinen yleiskaava vaan yhteinen
tahdonilmaus ja visio maankäytön kehittämisen suunnasta. Se
on kuntastrategiaa tukeva työkalu, joka antaa raamit asunto-ohjelmalle ja maankäytön
toteutusohjelmalle. Sen tehtävänä on hahmottaa ne maankäytön kehittämisen alueet,
joissa on tarpeen tutkia kaavoituksen keinoin, miten kuntastrategiaan kirjattuja tavoitteita voidaan konkretisoida maankäytön
suunnittelussa.
Kempeleen maankäytön kehityskuvassa 2050 on osoitettu
potentiaaliset alueet asunto- ja
työpaikkatonttituotantoon sekä
niiden sisältämät väestö- ja työpaikkapotentiaalit. Maankäytön
kehityskuvan laatimisen yhteydessä Kempeleen kunnanvaltuusto on linjannut, että: 1) keskusta-aluetta tulee kehittää; 2)
asuntotuotannon tulee olla monipuolista ja sijoittua tasaisesti
eri puolille kuntaa ja 3) kunnan
maapolitiikalla mahdollistetaan
uusien yritysalueiden kehittäminen.
Kehityskuvassa esitetään yhteenvetokartan ja kahden teemakartan avulla sellainen tavoiteltava yhdyskuntarakenne,
joka tukee väestön kestävää
kasvua, palveluverkon suunnittelua sekä kilpailukyvyn ja kes-

tävän liikkumisen edistämistä
seudun yhteisten tavoitteiden
ja Kempele-sopimuksessa asetettujen arvojen ja päämäärien
mukaisesti. Visioon voi tutustua
kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.kempele.fi/saannot-jasuunnitelmat.

ta asemakaavan mukaisiin rakennushankkeisiin sekä antaa
eväitä käsitellä kaavasta poikkeamisia ja tonttijaonmuutoksia
johdonmukaisesti. Visio on tutustuttavissa kunnan verkkosivuilla www.kempele.fi/saannotja-suunnitelmat.

Keskusta-alueen visio
eli KAVio
Keskusta-alueen visio eli KAVio on asiakirja, jossa esitetään
kunnan tahtotila ja tavoitteet
keskusta-alueen kehittämisen
suuntaviivoiksi, sekä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on ohjeellinen, Kempeleen valtuuston 4.5.2020 §
28 päätöksellään hyväksymä
suunnittelutyökalu. Visio käsittelee koko keskustan kattavina
teemoina liikennettä, kulttuuriympäristöä ja viherympäristöä.
Lisäksi alueelliset suunnittelukortit sisältävät keskustan osaalueiden läpileikkaavan suunnitteluohjeen.
Vision tavoitteena
on luoda suuntaviivat keskustaalueen kehittämiseen sekä ohjata
ja sovittaa yhteen
asemakaavahankkeita ja yleisten
alueiden rakennus- ja kehittämishankkeita. Vision
tehtävä on tarkentaa yleiskaavan
tavoitteita asemakaavoituksen tukena. Se asettaa
laatukriteerejä ja
määrittelee huomioonotettavia asioi-

Asunto-ohjelman
päivitys 2020-2025
Kempeleen kunnan ensimmäinen asunto-ohjelma on laadittu
vuosille 2014–2020. Kempeleen
asunto-ohjelman päivitystyö on
käynnistetty kesällä 2019. Valtuuston 1.9.2020 § 46 hyväksymän päivitystyön tavoitteena on
kunnan asuntotuotannon kokonaisuuden hallinta palveluverkon kestävyyden näkökulmasta
sekä erityisryhmien mm. ikääntyvän väestön tarpeiden määrittely. Lisäksi asunto-ohjelman
tavoitteena on olla aiempaa ohjaavampi siten, että siinä huomioidaan Kempele-sopimuksen
mukainen väestötavoite määrit-

telemällä asuntotyyppijakauma
entistä tiiviimpään suuntaan.
Asunto-ohjelmassa huomioidaan segregaation ennaltaehkäisy monipuolisella asuntotarjonnalla.
Asunto-ohjelmoinnin ja asuntotuotannon suunnittelun pääasiallisena tarkoituksena on
ohjata kunnan maankäytön toteuttamista kestävää kasvua
tukevalla tavalla ja varautua oikea-aikaisesti palvelutarpeiden
muuttumiseen. Tarkempi maanhankinnan, kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen
ajoittaminen ja ohjaus määritellään laadittavassa maankäytön
toteutusohjelmassa.
Asuntotuotanto-ohjelmaan
sisältyy tärkeimpinä osioina
asunto-ohjelman strategiset
linjaukset sekä asuntotuotannon ohjelmointi vuosille 2020–
2025. Asunto-ohjelmaan voi
tutustua kunnan verkkosivuilla www.kempele.fi/saannot-jasuunnitelmat.
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NUORISOPALVELUT
OHJAAMO KEMPELE
Hyviä uutisia sinulle alle kolmekymppinen! Ohjaamo rantautuu Kempeleeseen vuoden lopulla.
Ohjaamo on 15–28-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, josta saa ohjausta ja neuvontaa työllistymiseen,
koulutukseen, hyvinvointiin ja muihin arjen asioihin. Ohjaamossa toimitaan monialaisesti yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa ja nuoret ovat mukana toiminnan kehittämisessä.
Mitä sinä toivot Ohjaamolta? Kerro se meille. Kyselyyn
pääset vastaamaan oheisella QR-koodilla. Kyselyyn vastaamalla pääset vaikuttamaan siihen, millainen sinun Ohjaamosi on tulevaisuudessa. Jos et tiedä mistä aloittaa,
aloita Ohjaamosta!
Terveisin Heidi ja Niko
•
•

Heidi, puh. 040 6634195, heidi.alatalo@kempele.fi
Niko, puh. 040 1821244, niko.vastola@kempele.fi

TULEVIA TAPAHTUMIA

Syyslomatoimintaa Kempele Akatemialla :
• ma 19.10. Nuortenilta
• ti 20.10.
Lastenvuoro klo 12.00–15.00 pelailua
• ke 21.10.
Lastenvuoro klo 12.00–15.00 askartelua, nuortenilta klo 17.00–20.00 pelailua
• to 22.10.
Lastenvuoro klo 12.0–5.00 lastenelokuva
• pe 23.10.
Yökahvila klo 18.00–23.00 (7.lk ->)

LASTEN- JA NUORTENTILOJEN
TOIMINTA
Lasten- ja nuortentilat ovat avoimia kokoontumispaikkoja.
Kempeleessä lasten- ja nuorten tiloilla on aina kaksi nuorisopalvelujen työntekijää turvallisuuden ja laadukkaan ohjauksen takaamiseksi. Tilatoiminta perustuu yhdessä tekemiseen, joten toisten huomioiminen on tilalla tärkeää.
Kaverit ovat osa nuoruutta ja tilalla voikin kokoontua isommallakin joukolla.
Kaikki toimintamme on täysin päihteetöntä. Tiloillemme
tullaan täysin terveinä ja huolehditaan käsihygieniasta ja
turvaväleistä.
Kempele Akatemian lasten- ja nuortentila
• Honkasentie 15 A, 90450 Kempele
• Ohjaajat: Riikka Kärkkäinen 044 4972 288, Pirjo Ranta
p. 050 3078 678
• Koululaiset (3.–6.- luokkalaiset):
ma ja ke klo 13.00–15.00 pelailua, askartelua, teemoja
•

Nuoret (7.luokkalaiset ja sitä vanhemmat):
ma ja ke klo 17.00–20.00,
pe klo 18.00–23.00 Yökahvilat

Tietotorin lasten- ja nuortentila:
• (kirjaston yhteydessä), Koulutie 4, 90440 Kempele
• Ohjaajat: Riikka Kärkkäinen 044 4972 288, Pirjo Ranta
p. 050 3078 678
• Koululaiset (3.–6.- luokkalaiset):
ti ja to klo 13.00–15.00 pelailua, askartelua, teemoja
Yökahvilat
Yökahvila-toimintaa järjestetään perjantai-iltaisin Kempele
Akatemialla 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 kunnan nuorisopalvelut ja Kempeleen
seurakunnan nuorisotyö. Lisätietoja antaa Sanna Tauriainen p. 050 3078 981.

Syyslomaleiri ke–pe 21.–23.10.2020
Lähde mukaan toisten leiriläisten kanssa kohti Luurinmutkan leirikeskusta pitämään hauskaa
ja touhuilemaan jos jonkinlaisia leiritouhuja. Leiri on 1.–6. -luokkalaisille. Mukaan mahtuu 30
leiriläistä. Ilmoittautuminen Kempeleen srk:n ja nuorisopalvelujen nettisivuilla. Lisätietoja: Merja Veikkolainen (SRK) p. 050 9113 374, merja.veikkolainen@evl.fi.
Leirit eivät toteudu, jos ilmoittautuneita on alle 15/leiri. Peruuntuneesta leiristä ilmoitetaan
huoltajalle sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä. Leirin voi perua maksutta 9.10. klo 24.00
saakka sähköpostilla tai tekstiviestillä, muuten peritään puolet leirimaksusta. Maksuttomaan
perumiseen 9.10. jälkeen tarvitsee lääkärintodistuksen. Ilmoittamattomasta poissaolosta peritään koko leirimaksu. Leirin hinta on 51€, josta tulee maksulinkki sähköpostiin leirin jälkeen.
Leirikirjeet lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.
Tulossa: Perinteinen Joululeiri pe–su 11.–13.12.2020 Luurinmutkaan.
Pysy ajantasalla: Kempeleen nuorisopalvelujen ajantasainen tieto löytyy kunnan verkkopalveluissa sekä nuorisopalveluiden somesta.

YHTEYSTIEDOT

Nuorisopalvelujen päällikkö
• Sanna Tauriainen, p. 050 3078 981
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
• Facebook: Kempeleen etsivä nuorisotyö
• Instagram: @kempeleenetsivanuorisotyo
• Discord: #Kempeleen Etsivä Nuorisotyö, EtsiväHeikki#9945
Kempeleen Starttipaja
• Sanna Härmä, p. 050 3163 768
• Pilvi Vuomajoki, p. 050 3163 766
• Instagram: @kempeleen_starttiaja
Ohjaamo Kempele
• Koordinaattori Heidi Alatalo, p. 040 6634 195
• Ohjaaja Niko Vastola, p. 040 1821 244
Lisätietoa nuorisopalveluista
• www.kempele.fi/nuorisopalvelut
• SähköpostIt: etunimi.sukunimi@kempele.fi
Kempeleen nuorisopalvelut
@kempeleen_nuorisopalvelut

NUORTEN TIETO- JA
NEUVONTAPALVELU

Tieto- ja neuvontapalvelu tarjoaa
kaikille alle 30-vuotiaille kempeleläisille maksutonta tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten
elämään liittyvissä kysymyksissä ja
tilanteissa.
Voit olla yhteydessä nuorisotyöntekijöihin sekä jättää yhteydenottopyynnön osoitteessa www.kempele.
fi/nuorisopalvelut.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Etsivä nuorisotyö tukee 15–28-vuotiaita kempeleläisiä nuoria. Etsivän
nuorisotyön avulla voit löytää polkusi, joka voi liittyä esim. työnhakuun, opiskeluun tai itsenäistymiseen liittyvissä asioissa.
Meihin voit olla yhteydessä puhelimitse tai jättää yhteydenottopyynnön osoitteessa www.kempele.fi/etsivanuorisotyo.

TYÖPAJATOIMINTA

Kempeleen starttipaja tarjoaa tukea 18–28-vuotiaiden työttömien
ja ilman opiskelupaikkaa olevien
nuorten elämänhallintaan. Starttivalmennus toteutetaan ryhmämuotoisena toimintana, mutta sisältää
myös yksilövalmennusta.
Meihin voit olla yhteydessä puhelimitse tai jättää yhteydenottopyynnön osoitteessa www.kempele.fi/starttipaja.
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LIIKUNTAPALVELUT
KUN TULET UIMAHALLIIN

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

Monitoimialtaan vesivoimisteluiden osallistujamäärä on rajoitettu 20 henkilöön. Jatkossa
monitoimialtaan vesivoimisteluihin ilmoittaudutaan kassalla, josta saat rannekkeen vesivoimistelua varten. Vesivoimistelut pidetään, jos osallistujia on vähintään neljä. Viikolla 43
vain aamun vesivoimistelut. Muutokset mahdollisia.
Maanantai
klo 14.15
			 klo 18.00
Tiistai		 klo 7.30
			 klo 14.30
			
klo 17.30
Keskiviikko klo 7.00
			
klo 15.30
Torstai		 klo 7.30
			 klo 14.00
			 klo 18.30
Perjantai
klo 13.30
			klo 17.00
Sunnuntai
klo 10.00
= musiikki

Yleinen vesivoimistelu - kevennetty, monitoimiallas, ranneke
Yleinen vesivoimistelu, isoallas
Yleinen vesivoimistelu, isoallas
Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas, ranneke
Yleinen vesivoimistelu, monitoimiallas, ranneke
Yleinen vesivoimistelu - Teho, monitoimiallas, ranneke 
Yleinen vesivoimistelu, isoallas 
Yleinen vesivoimistelu, isoallas 
Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas, ranneke 
Yleinen vesivoimistelu - FinnhitZ, monitoimiallas, ranneke 
Yleinen vesivoimistelu - Iisi, monitoimiallas, ranneke 
Yleinen vesivoimistelu - Teho, monitoimiallas, ranneke 
Yleinen vesivoimistelu, isoallas, 

VESIVOIMISTELUT SYYSLOMAVIIKOLLA
•
•
•
•

tiistai 20.10. klo 7.30, isoallas
keskiviikko 21.10 klo 7.00 monitoimiallas
torstai 22.10. klo 7.30, isoallas
sunnuntai 25.10. klo 10.00, isoallas

MONITOIMIALTAAN VARATUT VUOROT

Allas suljettu muulta toiminnalta. Monitoimiallas on tarkoitettu ensisijaisesti erityisryhmille. Viikolla 43 vain vauvauinnit, ei muita varattuja vuoroja. Yleiset vesivoimistelut 3.8.–20.12.2020.
Muutokset mahdollisia.
Maanantai
Tiistai		
			
			
			
Keskiviikko
			
			
			
			
Torstai		
			
			
Perjantai
			
			
Lauantai

klo 14.15–14.45 Yleinen vesivoimistelu – Kevennetty
klo 9.45–10.30 Kempele-opisto (15.9.–24.11.)
klo 11.00–11.30 Maa- ja kotitalousnaiset (3.11./1.12.)
klo 14.30-15.00 Senioreiden vesivoimistelu
klo 17.30–18.00 Yleinen vesivoimistelu
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 (7.10.–2.12.)
klo 17.45–18.30 Kempele-opiston AquaZumba (16.9.–25.11.)
klo 10.00–10.30 TK Rantsila
klo 14.00–14.30 Senioreiden vesivoimistelu
klo 18.30–19.00 Yleinen vesivoimistelu – FinnhitZ
klo 9.45–10.30 Santamäki (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
klo 8.00–11.00 Vauvauinti (alkaen 15.8.)

Ison altaan ratavaraus
Ratavaraus (2 rataa) lauantaina 10.10. ja 21.11. klo 13.00–16.30, Uimaopettajakoulutus
Koululaisten uinnit arkisin radoilla 5–6 ja opetusaltaassa
•
•
•

maanantai klo 12.30–13.30
tiistai–torstai klo 8.45–9.30, 10.00–10.45, 12.00–12.45, 13.15–14.00
perjantai klo 10.00–10.45 ja 11.30–12.15

Isot saunat on varattu koululaisten käyttöön.
Altaissa on tilaa klo 11.00–12.00 ja klo 14.00 jälkeen.

Muistathan, että tulet vain terveenä uimaan. Käytössä on
vain rajattu määrä pukukaappeja. Tämän johdosta iltaisin
klo 16.30–19.00 avaimia voi joutua odottamaan. Huomioi
jatkossa turvavälit koko uimahallikäynnin ajan, myös jonottaessa. Teemme parhaamme, jotta uimahallikäyntinne olisi
mahdollisimman turvallinen myös poikkeusaikana. Uimahalli on julkinen tila ja jokainen on vastuussa omasta käyttäytymisestään tartuntojen ehkäisemiseksi. Suosittelemme
kortti- ja lähimaksua käteisen sijasta. Huomioithan myös
yleiset tartuntojen ehkäisemiseksi laaditut ohjeet.
Jumpat jatkuvat normaalisti aiemmin laadittujen aikataulujen mukaisesti. Monitoimialtaan vesivoimisteluiden osallistujamäärä rajoitetaan 20 henkilöön. Jatkossa monitoimialtaan yleisiin vesivoimisteluihin ilmoittaudutaan kassalla,
josta saat rannekkeen vesivoimistelua varten.
Suosittelemme seuraamaan yleistä koronatilannetta. Tiedotamme mahdollisista muutoksista Virkistysuimala Zimmarin nettisivuilla sekä Kempeleen liikuntapalveluiden Facebookissa ja Instagramissa. Tervetuloa virkistäytymään!
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LIIKUNTAPALVELUT
SOVELTAVA LIIKUNTA

Erityislasten liikuntakerho
• Santamäkitalolla torstaisin
• 7–10-vuotiaat klo 17.15–18.00
• 11–16-vuotiaat klo 18.00–18.45
Liikuntakerhossa tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin ryhmäläisten toiveiden mukaan, harjoitellaan sääntöjä ja ryhmässä toimimista. Luvassa uusia kokemuksia
ja onnistumisia liikunnan parissa.
Erityisryhmien liikuntaryhmä yli 12-vuotiaille
• Keskiviikkoisin klo 14.30–15.30 Zemppi Areenalla
Liikuntaryhmässä pelaillaan erilaisia pallopelejä ja tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin. Toimintakeskuksen porukkaa, avotöissä olevia sekä yläkoulujen oppilaita.
Hyvän mielen liikuntaryhmä
• Maanantaisin klo 12.30–13.30
Ryhmään voit tulla kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja, hakemaan vinkkejä liikuntaharrastamiseen tai tulla etsimään kadoksissa ollutta kipinää liikuntaan.
Ryhmä on tarkoitettu vähän liikkuville, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille,
pitkäaikaistyöttömille ja mielenterveyskuntoutujille.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen ryhmiin
• www.kempele.fi/soveltavaliikunta
• Erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti,
p. 040 5704711, juha.vuoti@kempele.fi

ERITYISLIIKUNNAN VUOSIKORTTI ZIMMARIIN
Erityisliikunnan uintikortti on voimassa vuoden ostopäivästä. Kortin
hinta on alle 18-vuotiaille 27,50 €, 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

SENIOREIDEN LIIKUNTA

Syyslomaviikolla (vko 43) ei ole ohjattuja senioreiden liikuntaryhmiä. Ulkoliikuntaryhmien jatkosta tiedotetaan ryhmissä, nettisivuilla sekä seuraavassa
kuntatiedotteessa.
Lisätietoja
•
•

www.kempele.fi/senioreidenliikunta
Ikäihmisten liikunnanohjaaja Minna Lammassaari,
p. 040 6643872, minna.lammassaari@kempele.fi

Otakaa rohkeasti yhteyttä! Mietitään yhdessä Teille sopiva liikuntamuoto joko
ryhmä- tai yksilöharjoitteluna.

LIIKUNTANEUVONTA

Kaipaatko tukea, kannustusta tai ohjausta liikkumiseen tai liikunnan kipinän löytämiseen?
Sinulla on mahdollisuus saada maksutonta liikuntaneuvontaa. Neuvonnan ja ohjauksen sisältö suunnitellaan sinun tarpeidesi ja toiveiden mukaan.
Ota rohkeasti yhteyttä!
• Ikäihmisten liikunnanohjaaja Minna Lammassaari, p. 040 664 3872
• Erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti, p. 040 570 4711

Lisätietoa Kempeleen liikuntapalveluista osoitteessa

www.kempele.fi/liikuntapalvelut
Seuraa meitä myös somessa:
Kempeleen Liikuntapalvelut
Kempeleenliikuntapalvelut
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KIRJASTO
KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO
•
•
•
•
•

Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs.
p. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu: kempele.fi/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat:
outi.finna.fi

Ma–to		
Pe		
La		

klo 10–19
klo 10–17
klo 10–15

Kirjasto suljetaan pyhien aattoina klo 16.

LINNAKANKAAN KIRJASTO OMATOIMIKIRJASTO
•
•
•
•

Linnakangastalo
Linnakaarto 20, 90450 Kempele
p. 050 3169 409 (pääkirjasto)
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi

•
•
•
•

Kirjallisuuspiirit on peruttu toistaiseksi poikkeustilanteen vuoksi. Ilmoitamme kirjallisuuspiirien jatkumisesta myöhemmin.
SATUTUOKIOT

Kempeleen kirjasto
Kempeleenkirjasto

eKIRJASTO

klo 16 –20 (omatoimiaika)
klo 10–15 (omatoimiaika)

KIRJASTO SOMESSA

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen eKirjasto palvelee
ympäri vuorokauden! Lue tai kuuntele kirjaston e-kirjoja, lue
aikakauslehtiä, katsele elokuvia!
Lainaamiseen tarvitset jonkin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan
alueen kirjaston kirjastokortin ja PIN-koodin.

Kirkonkylän koulun D-talo
Koulutie 4B, 90440 Kempele
p. 050 316 9409 (pääkirjasto)
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi

Ma–pe		
La		

KIRJALLISUUSPIIRIT

Satutuokiot torstaisin klo 10.00 Kempeleen pääkirjastolla. Kirjaston henkilökunta lukee ja kertoo satuja. Satutuokio soveltuu parhaiten yli 3-vuotiaille lapsille. Kesto on 20–30 minuuttia.
Päiväkotiryhmiä pyydetään ilmoittautumaan satutuokioille etukäteen p. 050 316 9409 ma–pe klo 10–17. Varauksia voi tehdä
vain seuraavalle satutuokiolle. Tällä pyrimme kontrolloimaan
satutuokioiden osallistujamäärää.

Ma–pe		
La		

TIETOTORIN KIRJASTO OMATOIMIKIRJASTO

KIRJASTOSSA TAPAHTUU

klo 8–20 (omatoimiaika)
klo 10–15 (omatoimiaika)

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

KEMPELEEN OMATOIMIKIRJASTOT
Kempeleessä on kaksi omatoimikirjastoa, Linnakankaan
ja Tietotorin omatoimikirjastot. Tietotorin kirjasto muuttui
myös omatoimikirjastoksi keväällä 2020.
Omatoimikirjastossa ei ole
henkilökuntaa paikalla. Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla
OUTI-kirjastokortilla ja OUTIverkkokirjaston PIN-koodilla.
PIN-koodin saa kirjastosta.

Omatoimikäyttö
kirjastossa

Omatoimiaikana asiakkaat

voivat lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla. Varatun
aineiston voi noutaa varaushyllystä tai -kärrystä ja lainata
sen automaatilla.

Asiakkaan vastuu

Sisään kirjautunut asiakas on
vastuussa niin omasta kuin
mukanaan tulleiden muiden
asiakkaiden käyttäytymisestä
sekä velvollinen korvaamaan
mahdolliset aiheuttamansa
vahingot, sekä myös niiden
henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan

tai samalla oven avauksella.
Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti
aiheuttamista vahingoista on
vastuussa huoltaja.
Alle 16-vuotiaat lapset ja
nuoret pääsevät kirjautumaan
omatoimikirjastoihin omalla
kirjastokortillaan, mikäli kirjaston asiakasrekisteriin merkitty huoltaja tai takaaja antaa siihen luvan. Huoltajan on
käytävä antamassa lupa kirjastossa henkilökohtaisesti ja
todistettava henkilöllisyytensä.
Huoltaja on vastuussa lapsen
kirjastokortilla tapahtuvasta

omatoimikirjaston käytöstä.
Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Kempeleen kirjaston
käyttösääntöjä sekä ylläpitämään asioidessaan siisteyttä
ja järjestystä. Asiakkaiden tulee myös huolehtia siitä, että
ovi menee lukkoon sisään tultaessa ja tilasta poistuttaessa.
Omatoimikirjastojen turvallisuutta valvotaan tallentavalla
kameravalvonnalla.
Lisätiedot:
www.kempele.fi/kirjasto

KEMPELE-OPISTO
ILMOITTAUTUMINEN
LUKUVUODEN 20202021 OPINTOIHIN
Kempele-opiston nettisivun
kautta tai puhelimitse p. 050
463 6431.

SYKSYN TULEVAA
KURSSITARJONTAA

110441 Micromacramee
korva- ja kaulakorut
TAITOLA, NEUVOTTELUTILA,
Honkasentie 15 B
pe 17.00–20.15
la 10.00–15.30
9.10.2020–10.10.2020,
Päivi Kiviniemi-Kaikkonen
Kurssimaksu 28,00 €
Macrameesolmeilu onkin varmaan tuttu monelle, mutta
nyt syvennytään micromacrameen syövereihin. Nimensä
mukaisesti tehdään pieniä solmuja ja käytetään hyvin ohuita nyörejä sekä pieniä helmiä
ja valmistetaan näin uniikkeja
koruja. Käytetyt nyörit ja langat ovat yleensä 0,8–1mm:n
vahvuisia, vahattuja polyesteri
tai nylonnyörejä, joita voi olla
vaikea löytää Suomen markkinoilta. Opettajalla on myydä

kyseisiä nyörejä ja muita korutarvikkeita edullisesti. Yhden
korvakoruparin hinnaksi tulee
noin 3-5€. Varaathan käteistä
mukaan kurssille.
110465 Syyskranssi B
TAITOLA, KERAMIIKKAPAJA,
Honkasentie 15 B
su 14.00–17.15, 11.10.2020,
Minna Ekdahl
Kurssimaksu 15,00 €
Tule oppimaan kranssien tekoa! Valmistetaan kranssi
ajankohtaisia havu-, kuiva- ja
lehti-materiaaleja käyttäen.
Kurssilla käydään läpi kranssitekniikoita myös laajemmin. Ei edellytetä kokemusta
kranssinsidonnasta. Opettaja
perii materiaaleista materiaalimaksun 20 €.
110426 Ekoteko; vaatteelle
uusi elämä
TAITOLA, OMPELUTILA,
Honkasentie 15 B
pe 18.00–21.15
la 09.00–15.45
su 09.00–15.45
6.11.2020–8.11.2020,
Eija Keränen
Kurssimaksu 45,00 €
Annetaan vaatteelle uusia

mahdollisuuksia muodistaen,
muokaten ja kierrättäen. Monilla meillä on kertynyt vaatekaappeihin vaatteita, joita emme ole
raaskineet laittaa kiertoon. On
liianleveää helmaa ja hihaa,
rikkinäistä vetoketjua, vääränlaisia leikkauksia, pieneksi tai
suureksi käyneitä vaatekappaleita. Usein laadukkaat materiaalit ja kauniit kuosit ovat
syynä, että säilömme näitä
vaatekappaleita. Ota tällaisia
vaatteita mukaan ja tule oppimaan ammattilaisen oppiin, mitä kaikkea näille vaatteille voidaan tehdä.
830115 Hyvän olon lauantai
AKATEMIAN TILA,
Honkasentie 15 A
la 11.00–13.15
7.11.2020,
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 18,00 €
Päivä koostuu kolmesta erilaisesta tunnista. Ensin lämmitellään kehoa afro-brasilialaisen
musiikin rytmeissä. Tämän tunnin aikana keho soljuu musiikin
mukaan kuin aalto ja hiki virtaa.
Pehmeät afroliikkeet poistavat
selän, hartiaseudun ja rintarangan jäykkyyttä. Seuraavat

45 minuuttia sujuu Hatha Yoga
Flow`n merkeissä. Nimi tulee
tavasta suorittaa liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet virtaavat alkuasennosta toiseen.
Hatha Yoga Flow sopii aloitteleville ja jo joogaa harrastaneille. Hathajoogasta otetaan
tunnin sisältöön kehonhal-lintaa, mielenrauhaa ja hengitystekniikka. Syvät ja pinnalliset
lihakset kehittyvät ja tietoi-suus
omasta kehosta kasvaa harjoitusten avulla. Viimeiset 45 minuuttia rentoudutaan äänimaljojen parissa. Sointukylvyssä
harmoniset äänet ja lempeä
värähtely johdattaa kehon rentoutumiseen, jossa päästetään
irti kehon jännityksistä, huolista ja arjen kiireestä. Hyvän
olon päivään tarvitset mukavat,
rennot vaatteet ja juomapullon.
Voit olla avojaloin tai tuoda mukanasi jumppatossut.
110423 Ompelun urakkailta
TAITOLA, OMPELUTILA,
Honkasentie 15 B
pe 16.00–24.00
13.11.2020,
Sanna Kärki
Kurssimaksu 24,00 €
Tule urakoimaan ompeluksia

ja muita käsitöitä yhdeksi illaksi Taitolaan. Voit tehdä omien
tarpeidesi mukaan joko vaatteita, asusteita tai sisusteita.
110443 Tutustuminen neulekoneeseen
TAITOLA, OMPELUTILA,
Honkasentie 15 B
la 10.00–16.45
su 10.00–16.45
14.11.2020–15.11.2020,
Sirpa Luttinen
Kurssimaksu 36,00 €
Kiinnostaako koneneulonta?
Tämä kurssi antaa perustiedot
koneneulontaan. Opettelemme mm. neuleen kavennukset,
levennykset ja valmistamme
mallitilkun. Opit myös laskemaan neuleen koon. Voit valmistaa pipon, sukat tai muun
haluamasi helpohkon neuletyön. Ota mukaan oma neulekone. Opettajalle tutuimmat
Brother/Eva, Singer ja Toyota
koneet. Jos et omista neulekonetta, opisto vuokraa muutamaa konetta 10 € hintaan
kurssin ajaksi. Olethan ennen
kurssille ilmoittautumista yhteydessä opistoon varaustilanteen varmistamiseksi.
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KEMPELE-OPISTO

SEURAAVILLA
KURSSEILLA ON
VIELÄ TILAA
KÄDEN TAIDOT

110413 Tilkkuilua
TAITOLA, OMPELUTILA,
Honkasentie 15 B
ti 09.00–12.15
15.9.2020–24.11.2020,
Paula Vainio
Kurssimaksu 91,00 €
Tule viettämään tiistaiaamuja
helppojen tilkkutöiden parissa.
Tehdään tilkkutöitä leppoisaan
tahtiin kurssilaisten toiveiden
mukaan. Samalla opetellaan
ompelukoneen käyttöä tilkkutöissä monipuolisesti ja opitaan tilkkutyön perusasiat. Aikaisempi kokemus tilkkutöistä
ei ole välttämätön.

ENGLANTI

120301 Everyday English 2
YLIKYLÄN
YHTENÄISKOULU, LK. 108
(sisäänkäynti B-ovi), Nerolantie 4
ti 15.30–17.00
15.9.2020–24.11.2020,
12.1.2021–20.4.2021,
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 50,00 €
Kurssi sisältää arkielämän
kielenkäyttötilanteiden harjoittelua sekä englannin perusrakenteisiin tutustumista.
Lisäksi kirjan avulla laajennetaan matkailusanastoa, opetellaan asioimaan puhelimitse
sekä tutustutaan mm. terveyteen, perhesuhteisiin ja työelämään liittyvään sanastoon.Oppikirja: Everyday English 2.

ITALIA

120802 Si parte! Italian
kielen alkeiskurssi
aikuisille
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 108 (sisäänkäynti B-ovi), Nerolantie 4
ti 19.00–20.30
15.9.2020–24.11.2020,
12.1.2021–20.4.2021,
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla tutustutaan erilaisiin viestintätilanteisiin aitojen
dialogien kautta ja samalla
opitaan italian kielen perusrakenteita sekä sanastoa. Käsitellään myös matkailuun ja
joka päiväiseen elämään liittyviä aihepiirejä. Oppikirja Si
parte 1.

LIIKUNTA

830110 CORE
KETOLANPERÄN KOULU,
LIIKUNTASALI,
Luonungintie 13
ma 18.30-19.15
14.9.2020–23.11.2020,
11.1.2021–26.4.2021,
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 48,00 €
CORE-tunti on keskivartalon
vahvuuteen, liikkuvuuteen ja

hallintaan tähtäävä monipuolinen tunti, jonka tarkoituksena
on kehittää kehoa kokonaisuutena. Tunnin harjoitteet tähtäävät kehon ytimeen, "CORE"
lihasten harjoittamiseen (selkä- ja vatsalihakset). Tunnilla
kehitellään liikkeitä helposta
haastavampaan, parannetaan
aerobista kuntoa, kiinteytetään
lihaksia sekä kehitetään tasapainoa ja ryhtiä. Tunti sopii niin
aloittelijoille kuin kuntoilijoille.
Jumppa-alusta ja rennot sisäliikuntavaatteet tunnille mukaan sekä juomapullo.
830111 Syvävenyttely ja
rentoutus
KETOLANPERÄN KOULU,
LIIKUNTASALI,
Luonungintie 13
ma 19.15–20.00
14.9.2020–23.11.2020,
11.1.2021–26.4.2021,
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 48,00 €
Syvävenyttely tunnilla avataan lempeästi kehon liikeratoja helpoilla dynaamisilla liikkeillä. Liikkuvuutta edistetään
myös erilaisin staattisin venyttelyin. Tunti lopetetaan rentoutuksella. Tunti sopii kaikille ja
liikkeitä voidaan soveltaa juuri sinulle sopivaksi. Tunti palauttaa lihasten lepopituuden,
parantaa verenkiertoa, edistää
aineenvaihduntaa, rentouttaa
ja lisää nivelten liikkuvuutta.
Tunnille tarvitset mukaan mukavat, rennot sisäliikuntavaatteet, jumppa-alustan ja juomapullon.
830102 Aamujumppa A
AKATEMIAN TILA,
Honkasentie 15 A
ti 08.30–09.30
15.9.2020–24.11.2020,
12.1.2021–20.4.2021,
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 50,00 €
Naisille ja miehille tarkoitettu perusjumppatunti. Alkuverryttelyn jälkeen tehdään
lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoitteita, tunnin lopuksi venyttelyt. Jumpassa
kaikki liikkuvat oman kunnon
mukaan. Tunti sopii senioreiden lisäksi myös muille rauhallisesta ja monipuolisesta liikunnasta kiinnostuneille.
Jumppa-alusta mukaan ja rennot sisäliikuntavaatteet sekä
juomapullon tarvitset tunnille
mukaan.
830113 Erityisvesivoimistelu
VIRK.UIMALA ZIMMARI,
Pekurintie 1
ti 09.45–10.30
15.9.2020–24.11.2020,
12.1.2021–20.4.2021,
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 48,00 €
Osallistuminen edellyttää
omatoimista pärjäämistä vedessä. Vedessä teemme lihaskuntoharjoituksia sekä
käytämme pienvälineitä harjoituksissa ja välillä nostamme

sykettä! Lopuksi venyttelemme rauhallisesti. Kurssimaksun lisäksi osallistujat maksavat Zimmariin erityisryhmien
käyntimaksun.
830135 Aamupilates A
NUORISOSEURANTALO,
Kirkkotie 19
ti 09.00–10.00
15.9.2020–24.11.2020,
12.1.2021–20.4.2021,
Maija Impola
Kurssimaksu 50,00 €
Lempeä, kehoa ja mieltä huoltava tunti. Pilates-liikkeet on
sovellettu senioreille sopiviksi. Tavoitteena voimakkaampi, liikkuvampi ja joustavampi keho.
830138 Pilates -jatkokurssi
AKATEMIAN TILA,
Honkasentie 15 A
ti 17.15-18.15
15.9.2020-24.11.2020,
Maija Impola
Kurssimaksu 30,00 €
Pilates -jatkokurssilla keskitytään edistämään kehonhallintaa ja liikkuvuutta
monipuolisesti erilaisilla pilatesharjoitteilla. Edellytyksenä
kurssille on vähintään yhden
vuoden pilates-harrastus. Mukaan tarvitset alustan. Kurssi
ei sovellu alle 15-vuotiaille.
830140 Kuntonyrkkeily,
aloittelijat
AKATEMIAN TILA,
Honkasentie 15 A
pe 16.30–17.30
18.9.2020–27.11.2020,
Sanna Pohjanen
Kurssimaksu 20,00 €
Kuntonyrkkeily on tehokasta,
hauskaa ja kuntoa kohottavaa
liikuntaa, joka vahvistaa kehoa
ja piristää mieltä! Kuntonyrkkeilyssä kaikki lihakset pääsevät töihin ja se auttaa erityisesti niska- ja hartiaseudun
kivuista kärsiviä. Tällä tunnilla
et tarvitse aiempaa kuntonyrkkeilykokemusta, aloitamme
tekniikkaharjoittelut alkeista
ja pariharjoittelun helpoista
tehtävistä. Lisäksi tunti koostuu lämmittelystä, lihaskuntoosuudesta ja kevyistä venyttelyistä. Kempele-opistolla on
kuntonyrkkeilyvälineet, tarvitset mukaasi hyvät sisäliikuntavaatteet ja -kengät, hikipyyhkeen ja juomapullon.
830148 Erityislasten
liikuntakerho, 7-10
-vuotiaat
SANTAMÄKITALON KOULU,
LIIKUNTASALI,
Peltomiehentie 5
to 17.15–18.00
17.9.2020–26.11.2020,
7.1.2021–22.4.2021,
Juha Vuoti, Jennika Jalonen
Kurssimaksu 54,00 €
Erityislasten liikuntakerhossa liikutaan oman taitotason
mukaan leikkien ja pelaillen.
Tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin ja harjoitellaan sääntöjä sekä ryhmässä toimimis-

ta. Liikuntakerho on tarkoitettu
erityistä tukea tarvitseville lapsille. Lisätietoja ja ilmoittautuminen erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti, p. 040 570
4711, juha.vuoti@kempele.fi
OPINTOSETELIKURSSI, KOKO KURSSIMAKSU KORVATAAN OPINTOSETELIAVUSTUKSELLA.
830149 Erityislasten
liikuntakerho, 11-16
-vuotiaat
SANTAMÄKITALON KOULU,
LIIKUNTASALI,
Peltomiehentie 5
to 18.00–18.45
17.9.2020–26.11.2020,
7.1.2021–22.4.2021,
Juha Vuoti, Jennika Jalonen
Kurssimaksu 54,00 €
Erityislasten liikuntakerhossa liikutaan oman taitotason
mukaan leikkien ja pelaillen.
Tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin ja harjoitellaan sääntöjä sekä ryhmässä toimimista. Liikuntakerho on tarkoitettu
erityistä tukea tarvitseville lapsille. Lisätietoja ja ilmoittautumi-nen erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti, p. 040 570
4711, juha.vuoti@kempele.fi
OPINTOSETELIKURSSI, KOKO KURSSIMAKSU KORVATAAN OPINTOSETELIAVUSTUKSELLA.
830154 Kehonhuolto
SANTAMÄKITALON KOULU,
LIIKUNTASALI,
Peltomiehentie 5
ti 19.25–20.25
15.9.2020–24.11.2020,
12.1.2021–20.4.2021,
Vuoti Moonika
Kurssimaksu 50,00 €
Kehonhuoltotunnilla avataan
lempeästi kehon liikeratoja
sekä vahvistetaan tukilihaksia helpoilla dynaamisilla liikkeillä omaa kehoa kuunnellen.
Liikkuvuutta edistetään myös
eri-laisin staattisin venyttelyin.
Tunti sopii kaikille ja liikkeitä
voidaan soveltaa juuri sinulle
sopivaksi. Kehonhuoltotunti
palauttaa lihasten lepopituuden, parantaa verenkiertoa,
edistää aineenvaihduntaa,
rentouttaa ja lisää nivelten
liikkuvuutta. Mukaan oma
jumppa-alusta ja joustava sisäliikuntavaatetus sekä halutessasi juomapullo ja sisäliikuntakengät.
830158 Miesten
kuntoliikunta
PIRILÄSALI, Piriläntie 145
ke 18.00–19.00
16.9.2020–25.11.2020,
13.1.2021–21.4.2021,
Pasi Näyhä
Kurssimaksu 50,00 €
Monipuolista liikuntaa vastuksena oma keho. Tunti sisältää
alkulämmittelyn mm. erilaiset
pelit, lihaskunto-osuuden ja
loppuverryttelyn. Kurssi sopii kaikenikäisille ja -kokoisille miehille. Ota mukaan oma
jumppa-alusta.

830161 Jooga
AKATEMIAN TILA,
Honkasentie 15 A
ma 17.00–18.30
14.9.2020–23.11.2020,
11.1.2021–26.4.2021,
Outi Rautio
Kurssimaksu 60,00 €
Ryhmä on tarkoitettu joogaa
jo jonkin verran harrastaneille ja joogan perusteisiin tutustuneille. Ryhmässä syvennetään omaa harjoitusta.
Tehdään fyysisiä harjoituksia
keskittyneesti, jolloin hengityksen laatu paranee, rentoudutaan ja hellitetään tietoisesti.
Ota mukaan oma jooga-alusta, kiristämättömät vaatteet
sekä lämmin pusero ja sukat
loppurentoutusta varten.
830164 Lempeä aamujooga
AKATEMIAN TILA, Honkasentie 15 A
ke 09.00–10.00
23.9.2020–2.12.2020,
13.1.2021–21.4.2021,
Katariina Porthan
Kurssimaksu 50,00 €
Lempeä aamujooga herättelee
ihanasti uuteen päivään. Tällä
kurssilla opit tekemään hidasta ja hallittua joogaharjoitusta.
Harjoituksessa ei hakeuduta
äärirajoille maksimisyvyyksiin, vaan asanat viedään
lempeästi niihin kohtiin, mihin
keho sillä hetkellä luonnostaan asettuu. Aamujoogatunnin alkupuoli sisältää hitaan
dynaamista liikettä ja päättyy
loppurentoutuk-seen. Harjoitus edesauttaa kehomieliyhteyden löytämistä, sekä kehonhallinnan, liikkuvuuden ja
tasapainon kehittymistä. Se
auttaa myös mm stressinhallinnassa ja hengityksen syventämisessä. Harjoitus sopii
kaikille, et tarvitse aiempaa
joogataustaa osallistuaksesi.
Mukaan tarvitset jumppamaton ja ylle rentoa vaatetusta.
830167 Asahi
terveysliikunta
AKATEMIAN TILA,
Honkasentie 15 A
su 16.45–17.30
20.9.2020–29.11.2020,
10.1.2021–25.4.2021,
Katariina Porthan
Kurssimaksu 48,00 € Kurssille toivotaan lisää opiskelijoita!
Asahi terveysliikunta on kehon
ja mielen liikuntamuoto, jossa
yhdistyvät sekä itämaisen että
länsimaisen terveysliikunnan
parhaat perinteet. Tämä lempeä tunti vahvistaa ja rentouttaa kehoa lempeän liikkeen
kautta. Asahi harjoitus painottaa rentoutta, kehon pystysuoraa asentoa ja hengityksen
yhteyttä liikkeeseen. Kokonaisvaltaisella asahilla avaat
lempeästi kehon liikeradat
auki virkistäen ja vapauttaen
hengityksen virtaamaan ylikireyksien helpottaessa kehossa. Liikkeet toteutetaan seisten, sinulle sopivin liikeradoin.
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Terveyskeskus
tiedottaa
KORONAVIRUSNÄYTTEIDENOTTO

Koronavirusinfektion epäilyssä on
tärkeää olla ensin puhelimitse yhteydessä, virka-aikana terveyskeskus
(08-558 72102) tai muulloin yhteyspäivystyksen terveysneuvontaan (08
-315 2655).
Koronavirusnäytteiden
ottamisen peruskriteerit
PPSHP:n alueella
• Henkilöt, joilla on koronavirusinfektioon sopivia selviä oireita (kuume,
yskä, hengenahdistus, nuha, kurkkukipu, lihaskivut, pahoinvointi, ripuli). Alle kouluikäisellä hyvin lieviä
oireita voidaan seurata.
• Kynnys näytteenottoon tulisi olla
matala mutta oireettomia ei testata ilman erityissyytä.
Koronavirusnäytteen otosta arkipäivisin voidaan sopia aika Kempeleen terveyskeskuksen ns. drive in
–näytteenotossa. Viikonloppuisin koronanäytteen otto on Oulussa Oritkarin drive in näytteenottopaikassa.
Ajan Oritkariin voi varata Nordlabin
nettisivuilta.

TERVEYSKESKUKSEN SYYSKESÄN NÄKYMIÄ

Koronatilanteen pikaisen muuttumisen myötä valitettavasti puhelin- ja
vastaanottopalveluissa on ruuhkautumista sekä takaisinsoittopalveluissa on jonoutumista.
Terveyskeskuksessa teemme
parhaamme, jotta korona-, mutta samanaikaisesti kaikki muutkin
normaalit palvelut, toimisivat mahdollisimman joustavasti.
Flunssaoireisena ei saa tulla ns.
kiireettömälle ajalle. Ohje koskee
kaikkia terveyskeskuksen toimintoja.
Asiasi voidaan hoitaa mahdollisesti jo puhelimessa, mikäli sinulla on
flunssan oireita, ota yhteyttä ja peru/
siirrä aikasi. Jos olet karanteenissa
ja oireeton, voit tulla vastaanotolle
karanteeniajan päätyttyä. Vastaanotoille mukaan saa tulla vain tilanteeseen välttämätön saattaja.

SYKSYN
INFLUENSSAROKOTUKSET

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja henkilöt, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa
oleellisen uhan tai joiden terveydelle
rokotuksesta on merkittävää hyötyä.
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
lääkehuollon henkilöstö
• Raskaana olevat naiset
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet
• Alle 7-vuotiaat lapset
• Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
• Vakavalle influenssalle alttiiden
henkilöiden lähipiiri
• Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset
Rokotteita saadaan vaiheittain
lokakuusta loppupuolelta alkaen.
Rokotuksia voidaan antaa riskiryhmäläisille samalla muun vastaanottokäynnin yhteydessä.
Ryhmärokotuskampanjoiden järjestämistavat, ajankohdat ja rokotustilat täsmentyvät lähiviikkoina ja
niistä tiedotetaan erikseen. Koronaaltistumiselta suojautumisen turvallisuustoimenpiteet tulee kaikkien
huomioida myös tulevissa rokotustapahtumissa.

MYYTÄVÄNÄ POLTTOPUITA
Tekniset palvelut myy tarjousten perusteella polttopuita.
Myytävät kasat sijaitsevat:

NAAPURIEN KUULEMINEN
Linnakankaalla
Vedenneidontien varrella
PURKAMISLUPAHAKEMUKSEN
Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi
jättää kaikista kasoista, mutta tarjoajalla on
VIREILLETULON
mahdollisuus saada vain kaksi kasaa.
YHTEYDESSÄ (MRL 139§)

Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa Kempeleen kunnan internet-sivuilta
osoitteesta www.kempele.fi/ajankohtaista
Hakija; Kempeleen kunta
Vaihtoehtoisesti paperilomakkeen
voi noutaa Kempeleen
pääkirjastolta
Zeppeliinintie
Sijainti; Asemanseudun
osa-alueella
osoitteessa
Ase1, kirjaston aukioloaikana (ma-to klo 10-19, pe klo 10-17, la klo 10-15)
mantie 1 90440 Kempele. Toimenpiteet kohdistuu kiin244-401-29-106
244-401-172-0 sekä KortTarjoukset tulee jättää teistöihin
sähköpostilla
tai suljetussaja
kirjekuoressa
teliin
ja mennessä,
tontti 1(YH-alue)
perjantaihin 16.10.2020
klo2003
14.00
•
•
•

kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi
Toimenpide; Haetaan purkulupaa Kempeleen kunnanVihikari 10 ulko-oven vieressä olevaan Kempeleen kunnan postilaatikkoon tai
talolle (kerrosala 2393 m2 ja tilavuus 11 088 m3), vanpostitse os. Kempeleen
kunta
PL 12, 90441
Kempele.
halle
paloasemalle
(kerrosala
265 m2 ja tilavuus 1130

m3 sekä taksiasemalle (kerrosala 42 m2 ja tilavuus 122
Otsikoi sähköpostisi/kirjekuoresi tekstillä POLTTOPUUT.
m3). Purkamistoimenpiteet suoritetaan keväällä 2019.
Maksu laskutetaan. Polttopuut voi hakea, kun lasku on maksettu.
Hankkeiden lupa-asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa. Naapureiden mahdolliset huomautukset
Lisätietoja:
Paula Taskila p. 050 316
9669 tai Marjo
Törmänen rakennusvalvontaan
p. 044 497 2313
hankkeesta
on toimitettava
kirjallisena 13.2.2019 klo 15:00 mennessä.
6.10.2020
Tekniset palvelut
Kempeleen kunta/Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja Hannu Paasovaara
p.050 4636 520 Vihikari 10, 90440 Kempele

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

DAVE LINDHOLMIN KEIKKA PERUUNTUNUT

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, 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)
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

Tapahtuma joudutaan perumaan koronatilanteen ja siitä johtuvan vähäisen
lipunmyynnin takia.

Mielenterveysneuvola
Kirkkotie 21, B1
0504636385

Jo ostetut liput voi palauttaa Kempeleen kirjastoon (Kauppakeskus Zeppelin,
3.krs.). Rahat maksetaan asiakkaan tilille. Tiketistä ostetut liput palautetaan
Tikettiin.

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

Pahoittelemme keikan peruuntumista!

Sosiaalitoimisto
Voimatie 6 A
Puh: 08 558 72200
Vanhusten ja
vammaisten palvelutalo
Hovintie 12, 90440 Kempele
Puh: 040 158 4017

TUTUSTU
OHJELMAPALVELUIDEN
VERKKOKAUPPAAN
Saisiko olla fatbike safari,
museokierros, alpakkataulutus
tai vesijettiajelu?
VisitKempele on avannut verkkokaupan, josta voit
helposti ostaa ja varata elämyksiä ja ohjelmapalveluita.
Tutustu osoitteessa
doerz.com/visitkempele!

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

