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Kasvu ja oppiminen ovat 
käsitteinä myönteisiä ja 
eteenpäin katsovia. Ne liit-
tyvät ihmisen elämään kai-
kissa sen vaiheissa, mut-
ta erityisesti ne kuuluvat 
lapsuuteen ja nuoruuteen. 
Kempeleessä kasvun ja 
oppimisen tukemisen ta-
voitteet ja toimenpiteet 
on määritelty Hyvän kas-
vun ohjelmassa vuoteen 
2025. Toiminnan vaikutta-
vuutta ja lasten ja nuorten 
kokemuksia on selvitetty 
vuosittain keväällä toteu-
tetuissa Hyvän kasvun oh-
jelman arviointikyselyssä 
sekä kouluterveyskysely-
lyn 2021 tulosten kautta. 

Yksittäisen lapsen ja 
nuoren kohdalla kasvua ja 
oppimista voi kuvata pol-
kuna, joka kulkee oman 
perheen, varhaiskasvatuk-
sen, perusasteen ja toisen 
asteen koulutuksen kaut-
ta oman elämän polulle.  
Opiskeluhuollon, sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä 
vapaa-ajan palvelut ovat 
monin tavoin ja eri vaiheis-
sa sitä tukemassa. Meidän 
aikuisten tehtävä on lähteä 
ja kulkea tuolla polulla mu-
kana. Alussa ehkä kädes-
tä pitäen, vähitellen kas-
vavan välimatkan päästä 
seuraten ja aina tarvittaes-
sa rinnalla kulkien, kuun-
nellen ja näkökulmia an-
taen. Jokaisen lapsen ja 
nuoren oikeus on oman 
polun kulkeminen, luomi-
nen ja löytäminen. 

Kuntaorganisaation yksi 
tärkeimmistä tehtävistä on 
luoda mahdollisimman ma-
talat kynnykset ja joustavat 
siirtymiset eri nivelvaiheis-
sa. Tässä kokonaisuu-
dessa on tehty viimeis-
ten vuosien aikana paljon 
ja merkittäviä ratkaisuja, 
mutta varmasti mahdolli-
suuksia on vielä hyödyntä-
mättä. Oppivelvollisuuden 
laajentumisen lainsäädän-
tö on tuonut tänä vuon-
na kunnalle velvollisuuden 
huolehtia asuinkuntan-

sa nuorten koulutuspolus-
ta 18 ikävuoteen saakka. 
Lähtökohtaisesti tässä-
kin puhutaan merkittäväs-
tä muutoksesta vastuun ja 
huolenpidon laajentumise-
na tämän tärkeän nivelvai-
heen yli. Kempeleessä toi-
sen asteen koulutuspolulta 
putoavien nuorten jatko-
ohjauksesta vastaa monia-
lainen oppivelvollisuus-tii-
mi. 

Kasvun ja oppimisen 
polulla on oleellista ko-
kea osallisuutta ja mah-
dollisuutta vaikuttaa oman 
elämänsä asioihin. Kem-
peleessä koulujen oppi-
laskuntatyöllä, kunnal-
lisilla Lasten ja nuorten 
foorumeilla sekä Pikku-
parlamentin toiminnalla 
on pitkät perinteet. Nuori-
sovaltuusto on aktiivises-
ti mukana kunnallisessa 
päätöksenteossa. Lasten 
ja nuorten kokemukset 
vaikuttamismahdollisuuk-
sista ovat vuosien varrel-
la eri kyselyidenkin perus-
teella parantuneet, mutta 
arjen osallisuudessa meil-
lä aikuisilla on jatkuva ke-
hittämisen ja tarkastelun 
paikkaa. Myös siinä, miten 
hiljaisten ja arkojen lasten 
ja nuorten ääni ja ajatukset 
pääsevät kuuluville ja nä-
kyville.

Kasvun ja oppimisen po-
lulla on oleellista tulla koh-
datuksi, nähdyksi ja kuul-
luksi. Arviointikyselyiden 
tulosten perusteella op-
pilaiden ja opiskelijoiden 
kokemana tilanne on vii-
me vuosien aikana mer-
kittävästi parantunut. Las-
ten ja nuorten on tärkeä 
saada kuulla ja tunnistaa 
omat vahvuutensa, mut-
ta myös kehittämisen koh-
teensa. Jokainen meistä 
on jossain hyvä ja samal-
la kukaan meistä ei taida 
kaikkea. Lasten ja nuorten 
tietoisuus omista vahvuuk-
sista on kyselyiden tulos-
ten perusteella myös sel-
keästi lisääntynyt. 

Oppimisen polulla on 
voimassaolevissa opetus-
suunnitelmissa tuotu vah-
vasti esille oppilaiden ja 
opiskelijoiden monipuoli-
nen mahdollisuus saada 
oppimista ohjaavaa pa-
lautetta opintojensa aika-
na. Iän myötä kehittyvät it-
searviointitaidot nähdään 
myös merkittävänä oman 
oppimisen omistajuutta tu-
kevana tekijänä. Todistuk-
sissa annettavat arvosanat 
perustuvat aina kulloisen-
kin vuosiluokan ja oppiai-
neen opetussuunnitelman 
tavoitteisiin. Perusopetuk-
sen päättötodistus on mer-
kittävä asia jatko-opintoi-
hin haettaessa, samoin 
ylioppilaskirjoitusten tulos-
ten merkitys on kasvanut. 
Mahdollisimman oikeuden-
mukaisen perusopetuksen 
päättöarvioinnin varmis-
tamiseksi on sen kriteerit 
määritelty kansallisesti jo-
kaisessa oppiaineessa ja 
ne ovat ohjaamassa ensi 
kevään 9.luokkalaisten to-
distusarvosanoja. Nume-
roarviointi lukuvuositodis-
tuksissa on viime keväästä 
lähtien alkanut jo 4.luokal-
la. Oppiminen ja hyvien ar-
vosanojen saaminen vaa-
tivat tavoitteellista työtä ja 
sinnikkyyttä. Tärkeitä asi-
oita. Tärkeintä on kuitenkin 
aina muistaa, etteivät arvo-
sanat arvota lasta ja nuor-
ta. 

Kasvun ja oppimisen po-
lulla voi reppuun kertyä 
taakkaa ja painoa, joka 
saa uupumaan ja ahdistu-
maan. Tämä on nähtävil-
lä erityisesti perusopetuk-
sen yläluokkien ja lukion 
tyttöjen kouluterveyskyse-
lyn vastauksissa. Se näkyy 
myös elämän merkitykset-
tömyyden kokemisen li-
sääntymisessä. Ulkoiset 
vaatimukset ja odotukset 
ja samalla mahdollinen si-
säinen täydellisyyden ta-
voittelu voivat olla joskus 
ylivoimaisia asioita.  Voim-
me kysyä myös itseltäm-
me aikuisina, mikä on mei-
dän vaikutus näihin asioin, 
mikä on yhteiskuntamme 
markkinoima maailman-
kuva. Voiko pohjimmiltaan 
menestys olla elämän mer-
kitys? Kasvun ja oppimisen 
polkuun kuuluvat välillä 
kompastelu, epäonnistu-
minen, keskeneräisyys ja 
myös hetket, jolloin polku 
katoaa. Meidän aikuisten 
tehtävä on silloin tärkeää 
olla tukena, tarjoamassa 
näköaloja ja kertomassa, 
että polkuja päämäärään 
voi olla useita. Ja päämää-
räkin voin polun varrella 
parhain päin muuttua. 

Aikuisina voimme ai-
na palata omaan lapsuu-
teen ja nuoruuteen ja tode-
ta kuinka merkittäviä siellä 
ovat olleet eri yksittäiset 
kohtaamiset. Aikuisina ja 

organisaatioina voimme 
aina oppia omasta toimin-
nastamme ja toisiltamme. 
Ja ennen kaikkea voimme 
jatkuvasti oppia lapsilta ja 
nuorilta, noilta tulevaisuu-
den tekijöiltä. Tällä kasvun 
ja oppimisen polulle saam-
me onneksi olla me kaikki.         

Pentti Rautakoski
rehtori,  
opetuksen koordinaattori

KASVUN JA 
OPPIMISEN 
POLULLA

Valtuuston 
kokous
pidetään maanantaina 
8.11.2021 klo 17.00  
alkaen lukion liikunta-
salissa osoitteessa 
Koulutie 4B, Kempele.

Tarkastettu pöytäkirja  
siirretään nähtäville  
yleiseen tietoverkkoon 
tiistaina 16.11.2021.

Kempeleessä 3.11.2021 
Pia Hanski 
valtuuston puheenjohtaja

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

Maksutta saavat matkustaa
• Eurooppalaisen vammaiskortin haltijan avustaja, kun kortissa on 

A-merkintä. Kortinhaltija maksaa oman matkansa.
• Pyörätuolin käyttäjä ja saattaja kaikilla vyöhykkeillä.
• Rollaattorin käyttäjä arkipäivisin (ma–pe) klo 10-14.
• Lapsi lastenvaunuissa tai -rattaissa ja saattaja vain vyöhykkeen A 

sisäisillä matkoilla sekä vyöhykkeen B sisäisillä matkoilla.
• Lapsi lastenvaunuissa tai -rattaissa vyöhykkeillä C ja D sekä 

vyöhykerajat ylittävillä matkoilla. Saattaja maksaa oman matkansa.
• Neljä alle 7-vuotiasta lasta saattajan kanssa. Lasten määrään lasketaan 

myös vaunuissa oleva lapsi. Tämän lukumäärän ylittävistä lapsista 
peritään lapsen kertamaksu.

• Sotaveteraanit veteraanilipulla koko toimialueella.
• Työtehtävissä liikkuvat virkapukuiset poliisit ja pysäköinnintarkastajat.
• Siviiliasuiset poliisit työtehtävissä virkamerkkiä näyttämällä.

Ohje päiväkotiryhmille
Neljä alle 7-vuotiasta lasta matkustaa aina ilmaiseksi saattajan kanssa vyöhy-
kerajoista riippumatta. Lasten määrään lasketaan myös vaunuissa oleva lapsi. 
Tämän lukumäärän ylittävistä lapsista peritään lapsen kertamaksu vyöhyke-
hinnan mukaisesti.
Saattaja saa matkustaa maksutta lastenvaunujen tai -rattaiden kanssa vain vyö-
hykkeen A sisäisillä matkoilla sekä vyöhykkeen B sisäisillä matkoilla. Kaikilla 
muilla matkoilla saattaja maksaa oman matkansa vyöhykehinnan mukaisesti.

oulunjoukkoliikenne.fi

Ilmaismatkoihin oikeutetut henkilöt Oulun  
joukkoliikenteen linja-autoissa

Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka,  
johon voi tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittelemaan  

ja tapaamaan muita omaishoitajia. Ommaiskahvilan ovet ovat avoinna ikärajattomasti  
kaikille omaistaan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista omaishoitajuutta ei tarvita, 

 ja tervetulleita ovat myös he, jotka vasta pohtivat omaishoitajaksi ryhtymistä 
 tai ovat pestistään jo luopuneet. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kempeleen seurakuntatalolla, Tiilitie 1. 

 
Aiheena omaishoitajuudesta luopuminen  

 

Haluan vielä hoitaa kotona, mitä apua voisin vielä  
saada kotona hoitamisen tueksi? Pitääkö hoitaa ko-
tona, vaikka ei jaksa tai halua? Milloin hoidettavan 

olisi aika siirtyä pitkäaikaishoitoon? Keskustelua joh-
dattaa omaishoidon tuen kehittäjä Teija Viitajylhä 

Oulun seudun omaishoitajat ry:ltä 
 

Lämpimästi tervetuloa, kaikille avoin tilaisuus! 
 

Kahvitarjoilu! 

Kempeleen Ommaiskahvila  
torstaina 11.11.2021 klo 12.30-14.00 

 

Pikku Pietarin piha Nuu-teatterissa 
– Aapelin kotimainen 
klassikkokomedia koko perheelle
Aapelin (Simo Puupponen) klassikkoromaaniin 
vuodelta 1958 perustuva Pikku Pietarin piha on 
hauska, koskettava ja lämminhenkinen kuvaus 
noin 10-vuotiaan Pietari Jormalaisen elämästä 
suomalaisen pikkukaupungin puutalokorttelissa 
kauan sitten.
Pietari on menettänyt äitinsä ja yrittää tulla 
toimeen uudenlaisessa elämänvaiheessa, 
johon liittyvät läheisesti Pietarin isä ja isän uusi 
ystävätär. Näytelmä kuvaa pienen pihapiirin 
elämää, Pietaria, Pietarin ystäviä ja korttelin 
aikuisia lempeästi ja koomisesti. Korttelin 
värikkään tapahtumat, sen aikuisten erikoiset 
ja hilpeät edesottamukset ja lasten terävät 
oivallukset sekä seikkailut muokkaavat Pietarin 
kasvua ja tasoittavat hänen tietään kohti 
aikuisuutta ja uudenlaista elämää.
Esityksen dramatisoi ja ohjaa näyttämölle Marko 
Pohjanrinne. Esitykset järjestetään Kempeleessä 
Nuoriseurantalolla, missä ensi-ilta on 5.11.2021. 
Vierailuesitykset järjestetään Haukiputaan 
Teatterikuopalla 18.–19.12.2021.

Kempeleen kunnan pikkujoulutarjous
Kempeleen kulttuuritoimi on varannut lippuja 
esitykseen sunnuntaina 12.12. klo 14.00 
Kempeleen Nuorisoseurantalolla. Liput 11€, sis. 
kahvit & joulutortut. 
Ilmoittautuminen: Kempeleen kirjasto (kirjasto@
kempele.fi, p. 050-316 9409) tai Anne Toppari (p. 
050-463 6457) torstaihin 9.12. mennessä.

Esitysajat
Esitykset Kempeleessä  
(Kempeleen Nuorisoseurantalo):
• pe 5.11. klo 18.00
• su 7.11. klo 14.00
• la 20.11. klo 16.00
• su 21.11. klo 14.00
• su 28.11. klo 14.00
• pe 10.12. klo 18.00
• la 11.12. klo 16.00
• su 12.12. klo 14.00 *pikkujoulutarjous* 

Haukiputaalla (Teatterikuoppa):
• la 18.12. klo 18.00
• su 19.12. klo 16.00
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Kempeleen kunnan Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito 
hakee kiinnostuneita henkilöitä 
ikäihmisten perhehoitajiksi
Etsimme henkilöitä, jotka ovat valmiita ottamaan kotiinsa lyhytaikaiseen 
perhehoitoon ikäihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta selviydy yksin kotona. 
Vaihtoehtoisesti perhehoitaja voi toimia sijaishoitajana ikäihmisen kodissa 
esimerkiksi omaishoidon vapaiden lomittajana. Perhehoitajana voi toimia 
henkilö, joka sopii tehtävään koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa perusteella.
Toivottavasti kiinnostuit aiheesta. Ota yhteys, niin sovitaan tapaaminen.

Lisätietoja antavat:
• palveluohjaaja Martta Haataja, p. 040 1584 019 ja 
• kotihoidon johtaja Raija Inkala, p. 050 3169 686

Influenssarokotukset aloitetaan marraskuussa viikolla 45 ja niitä jatketaan 
ainakin vuoden loppuun saakka.
Riskiryhmiin kuuluvat saavat influenssarokotteen maksutta. Löydät lisätietoa 
influenssarokotteesta THL:n verkkosivuilta osoitteesta https://thl.fi/fi/web/
infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote.
Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet
• Raskaana olevat naiset
• Alle 7-vuotiaat lapset
• Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
• Krooninen sydänsairaus
• Krooninen keuhkosairaus
• Krooninen aineenvaihduntasairaus
• Krooninen maksasairaus
• Vastustuskykyä heikentävä hoito
• Krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti 
Influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
• Influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
• Toistuvasti läheisessä kontaktissa vakavalle influenssalle erityisen alttiiseen 

ihmiseen
• Toistuvasti läheisessä kontaktissa sellaisen vakavalle influenssalle alttiin ih-

misen kanssa, jota ei voida suojata influenssarokotteella
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
• Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen 

aloittavat naiset 
Rokotusajat varataan kansalaisen ajanvarauspalvelusta osoitteessa  
kempele.terveytesi.fi (vaatii tunnistautumisen), ajanvaraus avataan lähiaikoina.
Rokotusten varaamiseen on myös puhelinlinja 08 558 72110, linja avataan 
viikolla 44 ja on auki ti-to klo 12–15. Takasin soittopyyntöön vastataan 
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmen pv kuluessa.
Rokottaminen toteutetaan pääsääntöisesti terveyskeskuksessa hallinnon ja 
kuntoutuksen tiloissa, sisäänkäynti A 3 sekä myös vastaanotolla muiden käyntien 
yhteydessä. Lasten rokotukset yleensä neuvolassa.
Lasten influenssarokotukset kampanjapäivät neuvolassa ti 9.11., to 11.11. ja ke 
17.11. klo 14–18. Lasten rokotuksia annetaan myös neuvolakäyntien yhteydessä 
ja erikseen sovitusti ajanvarauksilla.
Rokotustapahtumissa täytyy huomioida koronapandemiaan liittyvät varotoimet.
Influenssarokotuksen yhteydessä voidaan antaa myös koronarokotus. Lisätietoa 
Kempeleen terveyspalvelujen tai kunnan ajankohtaista sivuilta marraskuun puolella.

Rokotteen voi hankkia myös omakustanteisesti
Riskiryhmiin kuulumaton voi halutessaan ottaa kausi-influenssarokotteen. 
Rokotetta varten tulee hankkia resepti esim. soittamalla influenssarokotusten 
puhelinlinjalle 08 558 72110, linja avataan viikolla 44 ja on auki ti–to klo 12–15. 
Takasin soittopyyntöön vastataan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 
kolmen pv kuluessa. 
Yksi henkilö voi pyytää reseptit koko perheelle. Resepti on sähköinen ja sen 
voi nähdä Omakanta-palvelussa. Aiemman vuoden reseptin voi myös uusia 
Omakanta-palvelusta tai apteekin kautta.
Myös useissa apteekeissa ja yksityisillä lääkäriasemilla on saatavilla joustavasti 
influenssarokotuspalveluja.

Oletko kiinnostunut kulttuurista ja haluaisit ehkä päästä
ideoimaan ja kehittämään Kempeleen kulttuuria?

Olemme aloittamassa Kempeleessä
kulttuurifoorumitoimintaa, jossa ideoimme
kulttuuritapahtumia yhteistyössä kunnan työntekijöiden,
seurojen ja järjestöjen kanssa. Myös innostuneita ja
aktiivisia kuntalaisia halutaan mukaan!

Ensimmäinen kulttuurifoorumi to 25.11. klo 17.00 
Kempele Akatemialla
(os. Honkasentie 15, 90450 Kempele). 

Tule rohkeasti kuuntelemaan ja ideoimaan kanssamme
tulevaa kulttuuria! Tervetuloa!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen mukaan:
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja 
Anne Toppari
anne.toppari@kempele.fi
p. 050 463 6457

KEMPELEEN
KULTTUURIFOORUMI

Joulumarkkinat Pirilässä

Järjestämme perinteiset joulumarkkinat 
lauantaina 18.12.2021 klo 10–14 
Kempeleen tunnelmallisella Pirilän 
tilalla osoitteessa Piriläntie 175.  

Tapahtumaan otetaan noin 80 
markkinamyyjää. Suurin osa myyntipaikoista 
on ulkona Pirilän sisäpihalla, ja ne ovat 
katoksettomia ja sähköttömiä pöytäpaikkoja. 
Ulkona on myös rajattu määrä teltallisia 
paikkoja. Myyjä voi tuoda paikalle myös 
oman pöydän ja teltan. Lisäksi Konekoululla 
on pieni määrä sisäpaikkoja, jotka täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.   
Ilmoittautumiset pe 10.12.2021 mennessä 
Webropol-linkin kautta osoitteessa  
www. kempele.fi/kulttuuri  

Lisätiedot
• Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Anne Toppari
• anne.toppari@kempele.fi
• p. 050 463 6457 

Kausi-influenssarokotukset 
2021 Kempeleessä
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kirjasto

Kempeleen kirjasto 
Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs., Zeppelinintie 1.
• Puhelin: 050 3169 409
• Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
• Kirjaston kotisivu: www.kempele.fi/kirjasto 
• Lainojen varaukset ja uusinnat: outi.finna.fi
• eKirjasto: outi.finna.fi/Content/ekirjasto 

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

Pyhien aattoina kirjasto suljetaan klo 16. Palautusluukku 
on kiinni pitkien sulkuaikojen aikana.

Poikkeuksia aukioloaikoihin:
• Pe 5.11. avoinna klo 10-16, la 6.11. suljettu 

(pyhäinpäivä)
• Ti 23.11. kaikki OUTI-kirjastot suljettu 

kirjastojärjestelmän päivityksen vuoksi. Tarkistathan 
kuitenkin oikean aukioloajan kirjaston kotisivuilta. 
Ilmoitamme mahdollisista muutoksista aina kotisivujen 
lisäksi myös kirjaston somessa.

• Ke 24.11. kirjasto avoinna klo 12-19. 
Kirjastojärjestelmässä voi esiintyä käyttökatkoksia.

• Ma 6.12. suljettu (itsenäisyyspäivä)

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

Kiinni ti 23.11. suljettu kirjastojärjestelmän päivityksen 
vuoksi. Ke 24.11. auki klo 12 - 20.

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

Kiinni ti 23.11. suljettu kirjastojärjestelmän päivityksen 
vuoksi.

Kirjasto somessa
• Kempeleen kirjasto
• Kempeleenkirjasto

Kirjallisuuspiirit
Sari Holapan kirjallisuuspiiri to 18.11. klo 
17.30. Kirjana Ahokumpu, Anna-Liisa: Viktor 
Stanislauksen kolmetoista sinfoniaa.
Joulukuun kirjallisuuspiiri (pvm ei tiedossa). 
Kirjana Liehu, Rakel: Valaanluiset koskettimet.

Tapahtumat
Satutuokiot torstaisin klo 10.00 pääkirjastolla. 
Soveltuu parhaiten yli 3-vuotiaille lapsille. 
Lukulemmikit kirjastossa la 20.11. ja 18.12. 
klo 12–13. Lukulemmikille pääsevät lukemaan 
kouluikäiset lapset.
La 13.11. klo 10–15 Harry Potter -tapahtuma
Ti 16.11. klo 17.00 kirjailijavieraana Oili 
Sainila. Esillä teokset Maisema on kirjoittanut 
minut ja Down Memory Lane: Collected Poems. 
Tilaisuudessa esittää kirjojen runoja Tuula 
Väyrynen ja käännöstyöstä kertoo Sirkka-Liisa 
Leinonen.
La 4.12. klo 11.00 Teatteri Soiva Sammakko: 
Soivan Sammakon joulu

Uutta kirjastolla!
Kempeleen kunnan Toimintakeskus Zytyke 
valmistaa upeita ja uniikkeja lahja- ja 
sisustustavaroita, joita voit ostaa kirjastolta!
Valikoima voi vaihtua syksyn mittaan, mutta 
tällä hetkellä saatavissa mm. postikortteja, 
lasten tyynyliinoja, säilytyspurkkeja, 
unisieppareita, saunasettejä ja peflettejä, 
mattoja, pannunalusia ja villasukkia. Osa 
tuotteista on valmistettu kierrätysmateriaaleista. 
Hinnat alkaen 1,5 euroa.

Lainaa liikuntaväline!
Kirjastoon on saapunut lainattavaksi 
liikuntavälineitä, kuten käsipainoja, 
hierontarullia, kävelysauvoja, sykemittareita ja 
hulavanteita! 
Liikuntavälineen laina-aika on 2 viikkoa 
eikä sitä voi varata tai uusia. Yhteistyössä 
Kempeleen liikuntapalvelut.

72 tunnin 
varautumissuositukset - 
yleisötilaisuus
Miten sinä pärjäisit, jos sähköt ja vesi 
menisivät poikki kolmeksi vuorokaudeksi?

Tervetuloa keskustelemaan siitä, mitä 
kaikkea kotona olisi hyvä olla ja mitä 
kaikkea jokaisen pitäisi osata siltä varalta, 
että esimerkiksi myrsky katkaisisi sähköt!

La 20.11.2021 klo 10-12 
Kempeleen kirjastossa

Tilaisuuden kesto 2h (sis. n.10-15 min. tauon) 
Vapaa pääsy!

Harry Potter -päivä
Kempeleen kirjastossa

N O T  P E R F E C T I O N

S T R I V E  F O R

M O T I V A T I O N  M O N D A Y

W W W . P O S I T H I N K . C O M

La 13.11. klo 10-15
Voit tulla noidaksi, velhoksi tai ihmeotukseksi 

sonnustautuneena! 
Parhaat asut palkitaan! 

Myös jästiasuiset ovat lämpimästi tervetulleita!
Lajitteluhattu, vapauta Dobby, 

tietovisa, askartelupiste, 
tunnista taikasauva, huispausta 

ja muuta taianomaista toimintaa!

Ilmiinny paikalle!

Taikasauvat valmiina... 
Taikuus alkakoon!

LA 4.12.2021 KLO 11.00 
KEMPELEEN KIRJASTOSSA

 Esityksen kesto n. 30min.
Soveltuu yli 2-vuotiaille!

Vapaa pääsy! 
Nouda ilmaislippu kirjastolta!

Alrik Paltto:

Kuun lapset

Näyttely Kempeleen kirjastossa 

marraskuun ajan

Näyttelytila avoinna kirjaston aukioloaikoina.

Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs.
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nuorisopalvelut

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

Meihin voit olla yhteydessä puhe-
limitse tai jättää yhteydenottopyyn-
nön osoitteessa www.kempele.fi/
etsivanuorisotyo olevan yhteydenot-
tolomakkeen kautta.

Työpajatoiminta
Kempeleen starttipaja tarjoaa tukea 
18–28-vuotiaiden työttömien ja il-
man opiskelupaikkaa olevien nuor-
ten elämänhallintaan. Starttivalmen-
nus toteutetaan ryhmämuotoisena 
toimintana, mutta sisältää myös yksi-
lövalmennusta. 

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

Yhteystiedot

Vs. nuorisopalvelujen päällikkö
• Heidi Alatalo,  

p. 050 3078 981

Nuorisotyöntekijät
• Riikka Kärkkäinen,  

p. 044 4972 288 
p. 044 4972 286 

• Pirjo Ranta, p. 050 3078 678

Etsivät nuorisotyöntekijät
• Heikki Tervola,  

p. 040 5956 922
• Jemina Maijanen,  

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

EtsiväHeikki#9945, 

Kempeleen Starttipaja
• Sanna Härmä,  

p. 050 3163 768
• Reetta Lahtinen,  

p. 050 3163 766
• @kempeleen_starttipaja

Ohjaamo Kempele
• Juho Ljokkoi,  

p. 040 6116 885
• Ohjaaja Annika Savolainen 

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

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

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

Palveluja nuorille  
yhden oven taktii-
kalla
Palveluja nuorille yhden oven 
taktiikalla! 
Ohjaamo on paikka, joka tarjoaa 
maksutonta neuvontaa ja ohjausta alle 30-vuotiaille 
ja kokoaa eri palvelut yhden katon alle. Sinun ei 
tarvitse tietää, kuka on oikea taho hoitamaan asiaasi 
- riittää, kun astut ovesta sisään. 
Jos et tiedä mistä aloittaa – aloita Ohjaamosta! 

Marraskuussa tapahtuu
• ke 3.11. klo 17-19 Sateenkaarinuorten ilta Ohjaa-

molla, yhteistyössä Kempeleen Etsivän nuoriso-
työn kanssa

• ke 10.11. klo 17-19 Miesten Vuoro Ohjaamolla, 
yhteistyössä Vuolle Poikien Talo – Oulun kanssa

• ti 16.11. klo 10-11 InstagramLive: ”Päihteet”, 
yhteistyössä Kempeleen Starttipajan kanssa

• ke 24.11. klo 17-19 Sateenkaarinuorten ilta 
Ohjaamolla, yhteistyössä Kempeleen Etsivän 
nuorisotyön kanssa

• to 25.11. klo 12-18 Työnhakutorstai Ohjaamolla

Tule käymään!
• Kauppakeskus Zeppelin, 2. krs 
• (Subwayn yläpuolella)
• Avoimet ovet ma-ke klo 12–16 ja to klo 12–18,
• muulloin ajanvarauksella.

Lisätietoa
• www.ohjaamot.fi
• www.kempele.fi/ohjaamo

Nuorisotyö
Lasten ja nuorten tilatoimintaa järjestetään 
Kempele Akatemialla, Linnakankaan koululla 
ja Kirkonkylän Tietotorilla. Lastenvuorot ovat 
3.-6.-luokkalaisille ja nuortenillat 7.luokkalaisista 
17-vuotiaisiin saakka.

Nuorisotyön viikoittaista tilatoimintaa:
Ma klo 13-15 Lastenvuoro Kempele Akatemia 
 klo 17-20 Nuortenilta Kempele Akatemia
Ti    klo 13-15 Lastenvuoro Tietotori 
       klo 17-20 Nuortenilta Linnakankaan koulu
Ke  klo 13-15 Lastenvuoro Kempele Akatemia
       klo 17-20 Nuortenilta Kempele Akatemia
To  klo 13-15 Lastenvuoro Tietotori 
Pe  klo 18-23 Nuorten Yökahvilat  
 Kempele Akatemia
Toimintoihin voi tulla muutoksia koronatilanteen 
takia. Toimintoihin tullaan täysin terveinä, 
huomioidaan käsihygienia, pidetään turvavälit ja 
maskisuositus yli 12 -vuotiailla.
Lisätietoja www.kempele.fi/nuorisopalvelut

Tulossa

Varhaisnuorten (1.-6.lk) Joululeiri pe–su 10.-
12.12.2021 Luurinmutkassa, Utajärvellä
Hinta 45 €, sis. ruokailut, kuljetuksen, ohjatun 
toiminnan ja materiaalit ja vakuutuksen
ilmoittautumiset osoitteessa www.
kempeleenseurakunta.fi/tule-mukaan/
varhaisnuorille-eli-1.-7-luokkalaisille/
varhaisnuorten-tapahtumat-leirit-retket
Leiri järjestetään yhteistyössä seurakunnan ja 
kunnan nuorisotyön kanssa.

Ehkäisevän päihdetyön viikko 2021 -viikkoa 
vietetään viikolla 45, 8.–14. marraskuuta.
Ehkäisevän päihdetyön viikko jatkaa tänä 
vuonna vuoden 2020 teemaa. Kampanjaviikolla 
halutaan kannustaa nuoria ja nuoria aikuisia 
avoimeen keskusteluun kannabiksesta. 
Kampanjan verkkosivulla on tarjolla tukea ja 
apua omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön 
liittyviin huoliin ja ajatuksiin. Myös nuorten 
parissa toimiville ammattilaisille tarjotaan tukea 
ja materiaalia puheeksi oton tueksi.
Lue lisää kampanjasta:  
www.kysyminenkannattaa.fi
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Lisätietoa liikuntapalveluista:  www.kempele.fi/liikuntapalvelut     Kempeleen Liikuntapalvelut Kempeleenliikuntapalvelut

liikuntapalvelut

Kempeleen soveltavan 
liikunnan palvelut ja 
tarjonta
• Liikunta-asioissa neuvominen, 

jos osallistuminen yleisesti 
tarjolla oleviin ryhmiin ei syystä 
tai toisesta onnistu tai tarvitset 
tietoa soveltavan liikunnan 
välineistä.

• Yhteistyö kunnan sisällä mm. 
varhaiskasvatuksen, perusope-
tuksen, vammaispalveluiden 
ja fysioterapeuttien kanssa. 
Esim. vierailut ja liikuntatuo-
kioiden ohjaus ryhmissä, joissa 
erityisen tuen lapsia.

• Soveltavan liikunnan olo-
suhteiden ja tarjonnan kehit-
täminen.

• Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
ryhmiin: 
Erityisliikunnan koordinaattori 
Juha Vuoti, p. 040 5704711, 
juha.vuoti@kempele.fi, 
www.kempele.fi/soveltavalii-
kunta

Seuraavissa soveltavan 
liikunnan ryhmissä on vielä 
tilaa

Liikuntasporttis, erityistä tukea 
tarvitseville alakoululaisille 
• Ylikylän päiväkodin liikuntasa-

lissa torstaisin klo 17.00–17.55. 
• Tutustutaan erilaisiin liikunta-

lajeihin ryhmäläisten toiveiden 
mukaan, harjoitellaan sääntöjä 
ja ryhmässä toimimista. 

• Luvassa uusia kokemuksia ja 
onnistumisia liikunnan parissa. 
Liikuntavarustus ja juomapullo 
mukaan. 

• Tarvittaessa avustaja mukaan 
ryhmään.

Zytykesporttis, yli 12-vuotiaille 
erityisnuorille ja aikuisille
• Zemppi Areenalla keskiviikkoi-

sin klo 14:30-15:30
• Ryhmässä liikutaan monipuo-

lisesti eri toimintapisteiden ja 
pallopelien parissa. Liikunta-
varustus ja juomapullo mu-
kaan. Maksuton.

Thainyrkkeily, yli 12-vuotiaille 
erityisnuorille ja aikuisille 
• Jaowsamut Muay Thai tor-

staisin klo 17:00-18:00 JMT:n 
salilla (Hakatie 11–13) 

• Erityisnuorille ja aikuisille 
suunnattu ryhmä, jossa pääset 
harjoittelemaan thainyrkkeilyä 
ammattitaitoisessa ohjaukses-
sa. Luvassa hikeä ja naurua! 
Ryhmässä itsensä haastamin-
en ja hauskanpito korostuvat. 
Juomapullo ja joustavat vaat-
teet mukaan. 

• Kurssin hinta 60€ / syyskausi. 
Maksuohjeet saat ilmoittau-
tumisen jälkeen 

• Ilmoittautuminen sähköpostilla 
jmt.muaythai@gmail.com 

• Lisätietoja erityisliikunnan 
koordinaattori Juha Vuoti, p. 
040 570 4711 tai JMT:n hen-
kilökunta jmt.muaythai@gmail.
com 

Hyvän mielen liikuntaryhmä 
• Maanantaisin klo 12:30–13:30. 

Kokoontuminen Kurikkahaan-
tien hallin edessä (Kurikka-
haantie 7)

• Ryhmään voit tulla kokeile-
maan erilaisia liikuntalajeja, 
hakemaan vinkkejä liikuntahar-
rastamiseen tai tulla etsimään 
kadoksissa ollutta kipinää 
liikuntaan. Ryhmä on tarkoitet-
tu vähän liikkuville, kuntout-

tavan työtoiminnan asiakkaille, 
pitkäaikaistyöttömille ja mielen-
terveyskuntoutujille.

Boccia – kaikille avoin ja 
maksuton vuoro
• Tiistaisin klo 16:00-17:30 Kem-

peleen lukion liikuntasalissa
• Vertaisohjaajan ohjaama vuoro 
• Boccia on kaikille sopiva 

tarkkuusheittolaji. Tervetuloa 
kokeilemaan! 

• Lisätiedot vertaisohjaaja Mika 
p. 040 352 5896 tai Erityislii-
kunnan koordinaattori Juha 
Vuoti, p. 040 570 4711

Senioreiden liikunta 
Ohjatut ulkoliikuntaryhmät 
ovat tältä syksyltä päättyneet. 
Lämpimät kiitokset kaikille 
osallistujille.

Virtaa vedestä 
-vesiliikuntakurssi 
Ryhmässä vielä vapaita 

paikkoja. Kempeleläisille, 
joilla ei ole aikaisempaa 
kokemusta vesiliikunnasta tai 
edellisestä uimahallikäynnistä 
on kulunut aikaa. Kurssi sisältää 
vesijumppaa kevennetyin 
liikkein sekä vesikävelyn ja 
-juoksun harjoittelua. Mukaan 
pääsee seniorikortilla, 
liikuntapassilla tai 3€ kertamaksu. 
Ennakkoilmoittautuminen.
Keskiviikkoisin 3.11.–15.12. 
(7 krt) klo 14-14.30 Zimmarin 
monitoimialtaalla.

Asukastuvan tuolijumpat
Tuolijumppa sisältää helppoja 
liikkeitä, joita kukin voi tehdä 
oman jaksamisen mukaan. 
Tiistain jumppa on kevyempi ja 
tehdään koko ajan istuen, joten 
se sopii myös pyörätuolissa 
istuville.  Keskiviikon jumpalla 
noustaan välillä seisomaan. 
Juomapullo mukaan. Ei 
ennakkoilmoittautumista. 
• Tiistai klo 9.00–9.45 kevyt. 
• Keskiviikko klo 11.00–11.45

Kuntosaliharjottelu 
Kempelehallilla
Tarkoitettu kempeleläisille 
senioreille, joilla ei ole vielä 
kokemusta kuntosaliharjoittelusta. 
Mahdollisuus käydä salilla 
ohjaajan kanssa kahdestaan 
tai pienryhmissä. Ota rohkeasti 
yhteyttä. Osallistuminen 
mahdollistuu seniorikortilla 
tai liikuntapassilla. Lisäksi 
kuntosalille tulee ostaa 8 euron 
hintainen magneettikortti, jolla 
sisäänpääsy salille mahdollistuu. 
Ennakkoilmoittautuminen.
Lisätiedot ja ryhmiin 
ilmoittautuminen: 
Liikunnanohjaaja Minna 
Lammassaari, p. 040-664 3872.
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liikuntapalvelut

Uudet Aukioloajat 16.8.2021 alkaen 
   Uimala  Kahvio
Maanantai  klo 12.00–20.00* klo 12.30–18.30
Tiistai-torstai  klo 6.30–21.00* klo 8.00–19.30
Perjantai  klo 9.00–20.00* klo 9.00–18.30
Lauantai-sunnuntai klo 9.00–17.00* klo 9.00–15.30
* Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika loppuu puoli 
tuntia ennen hallin sulkemista.

Poikkeavat aukioloajat 
• Keskiviikkona 24.11. avoinna 6.30-18.00 (tunnelmauinti aikuisille 

18.00-21.00)
• Maanantaina 6.12. Zimmari on kiinni (itsenäisyyspäivä)
• Tiistaina 7.12. avoinna klo 12.00-21.00

Yleisten vesivoimisteluiden viikko-ohjelma 
Vesijumppiin saavat osallistua kaikenikäiset vesiliikkujat. Muutokset 
mahdollisia.
Keskiviikon senioreiden sisäänpääsyyn tullut muutoksia. 
Seniorikortin ostanut voi tulla Zimmariin sisälle keskiviikkoisin klo 
15.00 asti. 
Maanantai
klo 14.15 Kevennetty vesivoimistelu, monitoimiallas
klo 18.00 Yleinen vesivoimistelu, isoallas, musiikki
Tiistai
klo 7.30 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki.
klo 14.30 Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas. 
klo 17.30 Yleinen vesivoimistelu, monitoimiallas
Keskiviikko
klo 7.00 Yleinen vesivoimistelu - Teho, monitoimiallas ja musiikki
klo 15.30 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki
Torstai
klo 7.30 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki.
klo 14.00 Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas ja musiikki.
klo 18.30 Yleinen vesivoimistelu, FinnHitz, monitoimiallas ja 
musiikki
Perjantai
klo 13.30 Yleinen vesivoimistelu - Iisi, monitoimiallas ja musiikki
klo 17.00 Yleinen vesivoimistelu - Teho, monitoimiallas ja musiikki
Sunnuntai
klo 10.00 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki.

K U U L U U  U I N T I M A K S U U N ,
M A K S U N A  K Ä Y V Ä T  M Y Ö S  S A R J A -  J A  K A U S I K O R T I T

V E S I V O I M I S T E L U ,  I S O A L L A S
K L O  1 8 . 2 0 - 1 9 . 0 0

Tunnelmauinti
K E S K I V I I K K O N A

2 4 . 1 1 . 2 0 2 1

K L O  1 8 . 0 0 - 2 1 . 0 0
V A I N  A I K U I S I L L E

S I S Ä Ä N  M Y Ö S  S E N I O R I K O R T I L L A

T U L E  N A U T T I M A A N  R E N T O U T T A V A S T A

K Y N T T I L Ä T U N N E L M A S T A  V E D E N  Ä Ä R E L L E

V E S I R E N T O U T U S ,  M O N I T O I M I A L L A S
1 9 . 2 0 - 1 9 . 4 0  ( 1 5 / R A N N E K E )
1 9 . 4 0 - 2 0 . 0 0 ( 1 5 / R A N N E K E )

Jääkiekkokaukaloiden harjoitteluvuorot 2021-2022

Jääkiekkokaukaloiden harjoitusvuorot ovat haettavissa 5.12.2021 
saakka.

Vuoroja haettavana:
• Sarkkirannan urheilukeskuksen kaukaloon (paras hoitotaso)
• Ylikylän yhtenäiskoulun kaukaloon
• Linnakangastalon kaukaloon
Hakemuskaavake löytyy kunnan nettisivuilta, www.kempele.
fi (lomakkeet, liikunta, ulkourheilualueiden vuorohakemus). 
Hakemukset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen eero.
kauppi@kempele.fi & juha.vuoti@kempele.fi 

Avantouimarit voivat taas hankkia  
avaimensa Zimmarista
Avantouinti avaimia Ouluntulliin kalliomontulle voi lunastaa 
ainoastaan Virkistysuimala Zimmarin palvelupisteeltä. 
Pukuhuoneiden avaimet ovat saapuneet Zimmariin ja niitä voi 
tulla lunastamaan. Avaimen hinta oli 20 € / kausi / avain.
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Ota yhteyttä
Kempeleen kunta
Postiosoite: 
PL 12, 90441 Kempele
Kunnan postilaatikot: 
terveyskeskus, (Kirkkotie 21, 
A1) ja Vihikari 10.
Käyntiosoite: 
Vihikari 10, 90440, Kempele.
Puh: 08 5587 2200, 
kempele@kempele.fi, 
www.kempele.fi.
Kierrätyskeskus 
Kirkkopolku 24, 
Puh: 050 316 3787.
Hammashoitola 
Hammashoitola, terveyskeskus, 
Kirkkotie 21, 
Puh: 08 5587 2170.
Hammashoitola, Ylikylä, 
Mustikkapolku 4, 
Puh: 08 5587 2170.
Terveyskeskus 
Kirkkotie 21, 
Puh: 08 558 72100.
Ajanvaraus, kiireetön: 
(ma-to klo 10-16 ja pe 10–15), 
Puh: 08 558 721 40.
Ajanvaraus, kiireellinen: 
(ma–to klo 8–16 ja pe 8–15), 
Puh: 08 558 721 02.
Ikäihmisten neuvola 
Kirkkotie 21, B1, 
Puh: 08 558 721 40.
Puhelintunti:  
ma klo 15–16 ja  
ke klo 11.30–12.30,  
Puh: 050 467 9390.
Mielenterveysneuvola 
Kirkkotie 21, B1 
050 463 6385.
Äitiys-, lasten- ja  
perhesuunnitteluneuvola 
Kirkkotie 21, B1, 2. krs, 
08 558 721 37.
Sosiaali- ja 
työllistämispalvelut 
Voimatie 6 A, 
Puh: 08 558 72200.
Vanhusten ja  
vammaisten palvelutalo 
Hovintie 12, 
Puh: 040 158 4017.
Tietotorin omatoimikirjasto, 
Lasten- ja nuortentila 
Koulutie 4B, 
Puh: 050 316 9409.
Kempele Akatemia, 
Lasten- ja nuortentila 
Honkasentie 15 A
Kempele-opisto 
Honkasentie 15 B, 
Puh: 050 463 6431.
Pääkirjasto 
Zeppelinintie 1, 
Puh: 050 316 9409.
Virkistysuimala Zimmari 
Pekurintie 1, 
Puh: 050 316 9406.
Toimintakeskus Zytyke 
Kuivaamontie 1, 
Puh. 08 5587 2200.

810201 Italialaiset herkut isille
Valmistamme yhdessä italialaisia 
herkkuja lahjaksi rakkaalle 
isälle tai isoisälle. Kurssi ei sovi 
keliaakikoille, ja kurssilla saatetaan 
käsitellä pähkinöitä. Raaka-
aineiden joukossa saattaa olla myös 
laktoosituotteita. Tuo mukanasi 
lahjan paketointiin lappuja, nauhoja, 
pusseja, lasipurkkeja jne. Jätä 
ilmoittautumisen yhteydessä 
sähköpostiosoitteesi, kurssilaisille 
lähetetään tietoa muista kurssilla 
tarvittavista välineistä noin viikkoa 
ennen kurssin alkamista. Raaka-
ainekustannukset sisältyvät 
kurssin hintaan. Kurssi järjestetään 
12.11.2021. Hinta 26 €.

110426 Jouluiset koristeet 
huovuttamalla
Kurssilla valmistetaan huovuttamalla 
pieniä jouluisia töitä esim. 
kuusenkoristeita, joulukortteja ja 
muuta jouluun liittyvää. Materiaaleja 
voi ottaa mukaan kotoa tai ostaa 
opettajalta. Kurssi järjestetään 
19.11.–20.11.2021. Hinta 32 €.

110482 Jouluinen kukka-asetelma 
B
Tehdään jouluinen, runsas kukka-
asetelma verkkotekniikalla. Kurssilla 
käydään läpi kukkien käsittelyä sekä 
muita asetelmatekniikoita. Kurssilla 
ei vaadita aikaisempaa kokemusta 
asetelmien teosta. Kurssilla peritään 
25 € materiaalimaksu. Kurssi 
järjestetään 5.12.2021. Hinta 15 €.

110447 Kierrätä, kokoa, käytä
Muotoilemme kierrätystavaraa 
säilytykseen, pyöreiksi rasioiksi, 
pusseiksi ja lahjarasioiksi eri 
tavoilla päällystäen, liimaten, 
maalaten, kuvioiden ja koristellen. 
Valmistamme paperikangasta 
ommeltavaksi ja käytämme paper 
mache -menetelmää muotoilluiksi 
tuotteiksi. Tarvikelista on saatavissa 
ilmoittautumisen jälkeen. Kurssi 
järjestetään 4.–5.11.2021. Hinta 32 
€.

830118 Kunnossa inttiin
Kunnossa inttiin -kurssi on 
tarkoitettu kutsuntaikäisille 
nuorille. Kurssiin sisältyvät 

ohjatut liikuntavuorot, sisällön 
suunnittelu yhdessä ryhmäläisten 
kanssa sekä vinkkejä ja 
ohjausta treenaamiseen. Lisäksi 
maanpuolustuskoulutusyhdistys 
MPK tarjoaa mahdollisuuden 
mm. ammuntaan ja muuhun 
inttiaiheiseen tekemiseen. 
Kunnossa inttiin -kurssi voidaan 
hyväksyä lukion kurssiksi tai 
ammattiopiston osaamispisteiksi. 
Maksuton kurssi alkaa 10.11.2021. 
Lisätietoja kurssista Juha Vuoti p. 
040 570 4711 / Mika Takalahti p. 
050 316 3804

110403 Käsityöasema
Käsityöasema on palannut takaisin! 
Voit varata kerralla 1-3 kertaa, jolloin 
haluat tulla Taitolaan ompelemaan 
vaatteita, asusteita, sisusteita, 
painamaan kangasta, tekemään 
ajankohtaisia sisustustuotteita, 
viimeistelemään keskeneräisiä töitä 
tai oppimaan uutta. Käsityöaseman 
idea pohjaa kurssilaisten toiveeseen 
päästä hyödyntämään Taitolan tiloja 
ja hyviä koneita, eikä kurssilaisten 
tarvitse sitoutua kurssille koko 
lukuvuodeksi. Käsityöasema 
syksyllä: 20.9., 4.10., 18.10., 8.11., 
22.11. ja 13.12. Yksi kurssikerta 
maksaa 18 euroa, kaksi kertaa 30 
euroa ja kolme kertaa 45 euroa. 
Ilmoittautuminen puhelimitse 
soittamalla Henna Luokkaselle p. 
050 463 6499.

110476 Micromacramee-korut
Macramee-solmeilu onkin 
varmaan tuttua monelle, mutta nyt 
syvennytään micromacrameen 
syövereihin! Nimensä mukaisesti 
tehdään pieniä solmuja ja käytetään 
hyvin ohuita nyörejä sekä pieniä 
helmiä. Tuskin kahta täysin 
identtistä korua löytyy - luovuus on 
vain rajana. Vaihtoehtona useita 
valmiita malleja koruihin. Opettajalta 
voi ostaa materiaaleja edullisesti, 
joten varaathan kurssille käteistä 
mukaan. Kurssi järjestetään 5.–
6.11.2021. Hinta 32 €.

830119 Perheliikunta: 
alakouluikäisten ja lasten 
vanhempien liikuntakurssi
Perheliikunnassa pelataan erilaisia 
pelejä, liikutaan ja jumpataan 

yhdessä. Mukaan lapsi ja vanhempi! 
Kurssi alkaa 3.11.2021. Hinta 53 € / 
syys- ja kevätlukukausi.

110188 Pop-yhteislaulu
Pop-yhteislauluun mahtuu vielä 
laulajia. Kurssi järjestetään 
Kirkonkylän koulun B-rakennuksen 
musiikkiluokassa perjantaisin klo 
17.30–18.30. Lisää tietoa Kari 
Suvilehdolta, p. 050 523 6832. Hinta 
30 €.

110180 Puhallinorkesteri
Kempele-opiston Puhallinorkesteri 
ottaa uusia soittajia rivistöönsä! 
Nuottien osaaminen suotavaa. 
Kurssi järjestetään Kirkonkylän 
koulun B-rakennuksen 
musiikkiluokassa keskiviikkoisin 
klo 17.00–18.30. Lisätietoja Seppo 
Karppiselta, p. 050 588 6626. Hinta 
84 €.

830144 Rauhoittumista jouluun
Joogan lyhytkurssi, jossa 
keskitymme selän hoitoon ja kehon 
liikkuvuuteen. Kurssipäivät ovat 
8.12. ja 15.12. Mukaan tarvitset 
oman joogamaton ja istumatyynyn. 
Kurssi järjestetään 8.–15.12.2021. 
Hinta 15 €.
 

110459 Sukat neulekoneella, 
etäkurssi
Tämä kurssi antaa perustiedot 
sukan neulontaan neulekoneella. 
Opettajalle tutuimmat koneet 
Brother/Eva ja Toyota. Toyotalla 
voi osallistua, jos on oma ohjekirja. 
Jos et omista neulekonetta, 
opisto vuokraa muutamaa konetta 
kurssin ajaksi hintaan 10 €/
neulekone. Olethan ennen kurssille 
ilmoittautumista yhteydessä opettaja 
Sirpa Luttiseen varaustilanteen 
varmistamiseksi, p. 040 554 2166. 
Kurssi järjestetään 9.–30.11.2021. 
Hinta 38 €.

110304 Syksyinen maalaus
Maalausta luovasti syksyisten värien 
sekä omien aiheiden parissa akryyli- 
ja öljyväreillä. Kurssi järjestetään 
13.–20.11.2021. Hinta 45 €.

kempele-opisto

Seuraaville marras- ja joulukuussa alkaville kursseille on vielä paikkoja jäljellä:

Ilmoittautuminen
Kaikista kursseista lisää tietoa ja poikkeuksia 
lukuun ottamatta ilmoittautuminen osoitteessa 
www.opistopalvelut.fi/kempele tai Kempele-
opiston toimistolla, osoitteessa Honkasentie 15 
B, tai puhelimitse Riitta Linna p. 050 463 6423 / 
Saara Holappa p. 050 316 9694


