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Zempataan yhdessä 
koronan yli

Kempeleen kunta
toivottaa rauhallista joulua

ja onnellista
uutta vuotta 2021!

Talvi on on ottanut niska-
lenkin syksystä. Maa hoh-
taa Kempeleessä valkoi-
sena ja latukissat polkevat 
baananpohjia hiihtokun-
toon. Vuosi lähenee loppu-
aan ja valo alkaa kammeta 
jälleen voitolle.

Olemme eläneet eris-
kummallisen koronavuo-
den. Tämä viheliäinen ”pi-
rulainen” on sekoittanut 
meidän kaikkien päiväjär-
jestystä ja hallinnut kes-
kustelua globaalisti läpi 
vuoden. Pandemian tuo-
ma epävarmuus, pelko ja 
ahdistuskin ovat viipyneet 
keskuudessamme jo tur-
hankin pitkään. Eikö tämä 
koskaan lopu? Epätietoi-
suus epidemian kestosta, 
alati muuttuvat rajoitus-
toimet sekä hallitsematto-
masti vellovat keskustelut 
eri viestintäkanavissa ko-
ettelevat kansalaisten kär-
sivällisyyttä. Samalla, kun 
asiantuntijoiden ymmärrys 
itse viruksesta lisääntyy, 
myös epäilijöiden ja sala-
liittoteoreetikoiden äänen-
painot voimistuvat. Läpi-
murto rokoterintamalla on 
todella tervetullut.

Korona on ottanut viime 
aikoina vahvemmin pihtei-
hinsä myös kotimaakun-
tamme Pohjois-Pohjan-
maan. Tartuntatapausten 

määrä on lähtenyt kas-
vuun, mikä on pakottanut 
alueen eri viranomaiset ri-
peisiin toimiin. Uudet, lä-
hes jouluun saakka ulot-
tuvat koronasuositukset 
koskevat koko maakuntaa, 
myös Kempelettä. Suosi-
tukset on harkittu tarkkaan 
ja ne perustuvat kansal-
lisiin epidemialinjauksiin, 
joita ovat olleet laatimas-
sa terveydenhuollon yk-
kösasiantuntijat yhteis-
työssä eri viranomaisten 
kanssa. Ne on siis syytä 
ottaa vakavasti.

Elämme poikkeuksellis-
ta aikaa, joka vaatii meil-
tä runsaasti henkistä pon-
nistelua, venymistä ja 
pitkämielisyyttä. Ihminen 
on onneksi peremmiltään 
selviytyjä, ja se selviää täl-
läkin kertaa. Yhteinen vit-
saus yhdistää, ja tie ulos 
kriisistä löydetään. Ko-
ronavirusepidemia tul-
laan selättämään, mutta 
vain yhdessä. Tällä ker-
taa olemme kaikki samas-
sa veneessä, eikä pohjan 
vuotaminen ole kenen-
kään etu. Siksi onkin eh-
dottoman tärkeää, että 
huomioimme annetut suo-
situkset ja zemppaamme 
myös kanssaihmisiämme 
tekemään kaikkensa, jot-
ta ärhäkkäältä koronalta 

viedään into levitä joukos-
samme. Huolehditaan siis 
turvaväleistä ja käsihygie-
niasta, käytetään maske-
ja ja sairastellaan flunssat 
kotona.

Koronaa seuranneet 
poikkeusolot ovat veny-
neet kohta lähes vuo-
den mittaisiksi. Tyytyväi-
senä voidaan todeta, että 
”uudesta normaalista” on 
selvitty toistaiseksi ilman 
ylitsepääsemättömiä on-
gelmia. Kiitos siitä kuuluu 
kaikille! On ollut hienoa 
huomata, kuinka kypsäs-
ti kodit ja eri ikäiset kem-
peleläiset ovat kriisiaikaan 
suhtautuneet. Myös kun-
nan päättäjät ja henkilös-
tö sekä yritykset, yhdis-
tykset, järjestöt ja seurat 
ovat kohdanneet tilanteen 
ja sen edellyttämät muu-
tokset vastuullisesti, ja si-
toutuneet asioiden hoitoon 
esimerkillisesti.

Olen saanut kasan vies-
tejä siitä, kuinka työyhtei-
söjen jäsenet ovat zem-
panneet toisiaan, olleet 
toistensa vertaistukena ja 
kehittäneet toimintatapoja 
yhdessä. Lukuisat kunta-
laiset ovat ilmoittautuneet 
auttaviksi käsipareiksi, yh-
teisöt koonneet voimava-
ransa apua tarvitsevien 
tueksi ja yrittäjät justeeran-

neet palvelujaan vallitse-
via olosuhteita vastaaviksi. 
Tämä kaikki on ensiarvoi-
sen tärkeää yhteen hiileen 
puhaltamista, kiitos siitä. 
Yhdessä tekeminen kas-
vattaa luottamuspääomaa, 
jolle on käyttöä pitkälle tu-
levaisuuteen.

Toivotaan, että saamme 
koronalta joulurauhan, ja 
edessä siintävä uusi ke-
vät tuo mukanaan uuden 
alun: saamme jälleen elää 

vapaana vaarallisesta vi-
rusepidemiasta. Uskotaan 
parempaan huomiseen, 
kannustetaan toisiamme 
ja vaalitaan kaikkialla posi-
tiivista zemppihenkeä: me 
selviämme tästä!

Rauhallista joulunaikaa 
kaikille!

Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja

Vietetään tänä vuonna joulua lähimmäisten 
kanssa pienellä joukolla.

Seniorineuvoston 
keskustelulinja ikäihmisille
Kempeleen kunnan Seniorineuvoston 
keskustelulinjan tavoitteena on lievittää 
yksinäisyyttä korona-aikana. 
Ikäihmisillä on kova tarve tulla kuulluksi. 
Seniorineuvoston keskustelulinjan numeroon voi 
soittaa ihan vain jutellakseen. Puhelinta päivystää 
vuorollaan yksi Seniorineuvoston jäsen.  Hän 
ohjaa soittajan eteenpäin, jos ilmenee ohjauksen 
tai hoidon tarvetta. Keskustelulinjalla soitetaan 
nimettömänä.
Keskustelulinjan numero on 040 6196 458 ja siinä 
vastataan maanantaista torstaihin klo 9-15 ja 
perjantaisin klo 12-18.
Ikäihminen voi halutessaan pyytää soittamaan 
takaisin, jolloin puhelusta ei synny hänelle laskua.
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Noin 19 000 asukkaan Kem-
pele on yksi Suomen no-
peimmin kasvavista kunnista. 
Asukkaiden lisäksi myös työ-
paikkojen ja yritysten määrä 
on Kempeleessä jatkuvassa 
kasvussa.

Yrittäjät ovat antaneet 
Kempeleelle kiitosta erityi-
sesti sujuvasta yhteistyöstä ja 
yrittäjämyönteisyydestä. Pie-
nemmän kunnan etuna on, 
että asiat sujuvat nopealla ai-
kataululla ja joustavasti.

”Kempele kasvaa voimak-
kaasti, mikä tarkoittaa, et-
tä meillä panostetaan infran 
rakentamiseen ja mennään 
koko ajan eteenpäin. Yleen-
sä, kun joku alue kasvaa, se 
tarkoittaa myös yrittäjille sitä, 
että töitä riittää”, Kempeleen 
kunnan elinkeinojohtaja Miia 
Marjanen sanoo.

Nyt Kempeleestä on mah-
dollista saada paikka yrityk-
selleen kolmelta eri alueelta: 

Zatelliitista, Hakamaalta ja Vi-
hiluodosta.

Tontteja on tarjolla  
jokaiseen tarpeeseen

Moottoritien kainaloon ra-
kennetun Zatelliitin alueen eri-
koispiirteenä on erinomainen 
näkyvyys ja kulkuyhteydet 
moottoritielle.

Zatelliitin alueella on tällä 
hetkellä tarjolla seitsemän tont-
tia. Alueelle rakennetaan lisää 
tontteja ensi vuoden aikana. 
Alue on kaksiosainen ja sen 
pohjoisosassa on suuria tont-
teja, jotka soveltuvat hyvin esi-
merkiksi teollisuuden käyttöön. 
Eteläpuolen tontit taas ovat 
erinomaisia kuluttajakaupalle, 
palveluille ja erilaisille toimisto-
tiloja tarvitseville yrityksille. 

”Tontit menevät nopeasti, jo-
ten jos Zatelliitin tontit kiinnos-
tavat, kannattaa olla yhtey-
dessä mahdollisimman pian”, 

Marjanen vinkkaa.
Zatelliitin lähellä sijaitseval-

la Hakamaan alueella on tällä 
hetkellä vapaana viisi tonttia. 
Zatelliitin tapaan myös Haka-
maa sijaitsee hyvien kulkuyh-
teyksien päässä, vanhan ne-
lostien varrella.

Kempeleessä on vapaana 
13 tonttia myös lentokentän 
lähettyvillä sijaitsevassa Vihi-
luodossa. Tontit ovat suuria ja 
sopivat hyvin esimerkiksi tuo-
tantorakennuksille.

Vihiluodon ohi kulkee Len-
tokentäntie, mikä takaa hyvät 
kulkuyhteydet ja alueen elin-
voimaisuuden jatkumisen.

”Me lähdemme aina yrittäjän 
tarpeesta: minkälainen ajatus 
yrittäjällä itsellään on siitä, min-
kälaisen paikan hän tarvitsee. 
Me tarjoamme vaihtoehtoja ja 
yleensä yrittäjä itse tietää par-
haiten, mikä on hänelle se 
kaikkein paras sijainti”, Marja-
nen sanoo.

Tervetuloa naapuriksi huippupaikoille  
Kempeleeseen! 
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Tervetuloa naapuriksi!
www.kempele.fi/yritystontit

elinkeinojohtaja Miia Marjanen
p. 050 316 9701

miia.marjanen@kempele.fi

Kempeleessä voimassa olevat  
suositukset ja rajoitukset 
(18.12.2020 saakka)  
Tilaisuuksien järjestäminen
• Yleisötilaisuuksien osallistujamäärä enintään 10 

henkilöä.
• Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena 

suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet.

Julkiset tilat
• Kempeleen kunnan hallinnassa olevat julkiset 

tilat on suljettu. Yksityisten toimijoiden/yritysten 
suositellaan vahvasti toimivan samoin.

• Virkistysuimala Zimmari ja Kempelehalli on 
suljettu.

• Kirjastot ovat avoinna normaalien aukioloaikojen 
mukaisesti, mutta kirjastojen palvelut ovat ra-
joitettuja.

• Toimintakeskus Zytykkeen ja Zytkärin toiminta on 
keskeytetty.

• Kempele Akatemian tilat on suljettu ryhmätoimin-
nalta. Myös nuorisotyön ryhmätoiminnot ovat tau-
olla ja työskentelyssä painotetaan etätoimintoja.

• Varhaiskasvatuksen avoin päiväkotitoiminta on 
keskeytetty.

Maskisuositukset
• Maskisuositukset koskevat pääsääntöisesti yli 

15-vuotiaita, poikkeuksena suositus maskien 
käytöstä yläkouluissa.

• Joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liiken-
nevälineissä, esimerkiksi taksissa.

• Koronatestiin hakeutuvat, karanteenissa tai 
omaehtoisessa karanteenissa olevat aina kodin 
ulkopuolella liikkuessaan. Kotoa tulisi poistua 
vain välttämättömissä tilanteissa.

• Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilas-
työssä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, 
opiskelijoita ja vierailijoita. 

• Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa 
mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta 
alkaen.

• Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa.
• Toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.
• Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on 

mahdollista.

Ryhmäharrastustoiminta
• Lasten, nuorten ja aikuisten ryhmäharrastustoi-

minta keskeytetään. Yhdistysten ja urheiluseuro-
jen edellytetään toimivan samoin.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
• Vierailuja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää 

kaikissa asumispalveluissa ja hoivayksiköissä.
• Myös vierailuja terveyskeskussairaalaan tulee 

välttää, kuitenkin erityistapauksissa asiasta voi 
sopia tk-sairaalan henkilökunnan kanssa.

Opetuksen järjestäminen
• Lukio, 10-luokkatoiminta ja OSAO toimivat etäo-

petuksessa. Suositus ei koske välttämätöntä 
lähiopetusta.

• Kempele-opiston kurssit siirtyvät tauolle tai 
järjestetään etänä. 

Etätyö ja etäkokoukset
• Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mah-

dollisimman laajasti.
• Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkok-

ouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan 
kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet
• Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoa
www.kempele.fi/korona sekä www.oyskorona.fi.

Yksityisteiden avustuksien periaatteet 
muuttuvat 1.4.2021
Kempeleen kunta siirtyy yksityisteiden kunnossapidon tukemisessa työllä 
avustamisesta rahalliseen avustamiseen. Kempeleen Kunnanhallitus on 
päättänyt uusista yksityisteiden rahallisesta avustamisesta 15.6.2020 
kokouksessaan. 

Kunta irtisanoo voimassa olevat kunnossapitosopimukset 1.4.2021 alkaen, 
jolloin kunnossapitovastuu siirtyy tiekunnille. Yksityisteiden avustushakemukset 
on tehtävä Kempeleen kunnalle 30.4.2021 mennessä.
Kunta avustaa yksityisteitä vuosittain talousarviossa hyväksytyn 
määrärahan puitteissa hakemuksensa ajallaan jättäneitä yksityistiekuntia. 
Talousarvioon varataan määräraha erikseen perusparantamisavustuksille ja 
kunnossapitoavustuksille.

Lisätietoa kunnan nettisivuilta osoitteessa www.kempele.fi/yksityistiet.
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NAAPURIEN KUULEMINEN 
PURKAMISLUPAHAKEMUKSEN 

VIREILLETULON 
YHTEYDESSÄ (MRL 139§)

Hakija; Kempeleen kunta

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

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

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

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

KEMPELEEN KUNNANHALLITUS JULISTAA HAETTAVAKSI 
KULTTUURIN JA URHEILUN KEMPELE-PALKINNOT 2020
Palkinnon myöntämisperusteena on aktiivinen toiminta, vuoden aikana saavu-
tettu erinomainen taso urheilun, taiteen tai muun kulttuurin alalta ja merkittävä 
kunnalle tuotettu julkisuus.

Palkinnon saajan tulee olla kempeleläinen henkilö, järjestö tai yhteisö. Aloit-
teen Kempele-palkinnon saajasta voi tehdä esim. yksityinen henkilö, yhteisö 
tai kunnallinen toimielin.

Tarkemmat Kempele-palkinnon myöntämisperusteet ja sähköiset lomakkeet 
löytyy osoitteesta www.kempele.fi/kempelepalkinto.

Hakemukset voi lähettää myös postitse osoitteella Kempeleen kunta, PL 12, 
90441 Kempele, kuoreen merkintä ”Kempele-palkinto”. 

Hakemusten tulee olla perillä 11.1.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja: hallintojohtaja Virva Maskonen, puh. 044 497 2238

Kempeleessä 9.12.2020 
Kunnanhallitus 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 
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 7.11.2020.  
Vierailuesitykset Haukiputaan Teatterikuopalla 20.–
21.3.2021. 

Kempeleen kulttuurin pikkujoulutarjous 
Kempele Akatemian kulttuuri on varannut 
lippuja esitykseen su 20.12. klo 14 Kempeleen 
Nuorisoseurantalolla. Liput 11 e / sis. kahvit 
&joulutortut. 
Ilmoittautuminen: Kempeleen kirjasto p. 050-
316 9409 tai Reijo Kinnunen p. 050-463 6457 tai  
sähköpostitse osoitteeseen kirjasto@kempele.fi ti 
15.12.2020 mennessä.

Esitykset Kempeleessä (Kempeleen 
Nuorisoseurantalo)
• 19.12. la 16.00 
• 20.12. su 14.00 (pikkujoulutarjous)
• 8.1.2021 pe 18.00
• 9.1. la 16.00 
• 10.1 su 14.00
• 16.1. la 16.00
• 17.1. su 14.00 

Esitykset Haukiputaalla (Teatterikuoppa)
• 20.3. la 18.00
• 21.3. su 16.00

Liput 
• 15,00 €/aikuiset 
• 12,00 €/eläkeläiset, opiskelijat, työttömät,  

varusmiehet
• 8,00 €/lapset alle 16v.

M u s e o n  j o u l u  - t a p a h t u m a a  j o u d u t a a n
m u u t t a m a a n  P o h j o i s - P o h j a n m a a n

 k i i h t y n e e n  k o r o n a t i l a n t e e n  v u o k s i .  
M u s e o  e i  o l e  a v o i n n a  

j o u l u k u u s s a  y l e i s ö l l e .  
M u s e o n  j o u l u  t a p a h t u u  

t ä n ä  v u o n n a  v i r t u a a l i s e s t i !  
M u s e o n t ä t i  l u k e e  j o k a  p ä i v ä  

A n n u k k a  K i u r u n  k i r j a a  
T o n t t u  T o l j a n t e r i  j a  j o u l u p u k i n  

s a l a i n e n  t e h t ä v ä .  
M u s e o n  j o u l u k a l e n t e r i  o n  

n ä h t ä v i l l ä  m u s e o n  F a c e b o o k i s s a .
M u s e o n  F a c e b o o k - s i v u i l l a  l u v a s s a  

m y ö s  m u u t a  j o u l u i s t a  o h j e l m a a !

Kempeleen kotiseutumuseo, Kirkkotie 18, 90440 Kempele

Kempeleen 
kotiseutumuseowww.kempele.fi/museo

Museon joulu

Lisätiedot:

Uusien yrittäjien neuvonta kunnan työksi
Kempeleen kunta on ostanut uusien yritysten neuvonnan vuosia 
Uusyrityskeskukselta. Vuoden vaihteessa tilanne muuttuu, kun kunnan 
elinkeinokoordinaattori Soile Pitkänen alkaa tekemään uusien yritysten 
neuvontaa kunnan omana työnä. 

Yritysten käyttöön tulevat Yritystulkin liiketoimintasuunnitelma- ja 
laskentapohjat sekä sopimuspohjat yritystoiminnan eri tilanteisiin. 

Varaa aika 
• soile.pitkanen@kempele.fi, p. 040 626 7271
• www.kempele.fi/uusyrityspalvelut
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kempele-opisto

Kevätlukukausi käynnis-
tyy viikolla 1 (7.1.2021 al-
kaen). 

I lmoitamme teksti-
viestillä, mikäli kurssi ei 
käynnisty tai joudumme 
siirtämään kurssin ajan-
kohtaa koronatilanteen 
vuoksi. 

Kevätlukukaudella alka-
ville kursseille ja myös ko-
ko lukuvuoden kestäville 
kursseille voi ilmoittautua 
Kempele-opiston nettisi-
vun kautta tai puh. 050 463 
6431. 

Mikäli saat paikan ko-
ko lukuvuoden kestävälle 
kurssille kevätlukukaudek-
si, laskutamme kurssimak-
susta vain kevään osuu-
den. 

Ilmoittautuminen on ai-
na sitova. Kurssipaikan 
peruutuksen voi tehdä ve-
loituksetta 5 vrk ennen 
kurssin alkua. Muussa ta-
pauksessa veloitamme ko-
ko kurssimaksun.

Koko lukuvuoden kes-
täville kursseille ei tarvit-
se ilmoittautua uudelleen 

kevätlukukaudeksi. Ilmoit-
tautuminen on voimassa 
koko lukuvuoden. 

Mikäli olet jäänyt varasi-
jalle jollekin kurssille, on il-
moittautumisesi voimassa 
myös tässä tapauksessa 
kevätlukukauden loppuun 
asti. Otamme yhteyttä va-
rasijalle jääneeseen sii-
nä vaiheessa, kun paikka 
vapautuu kurssille ja täs-
sä vaiheessa voit päättää 
otatko paikan vastaan ja 
sen jälkeen laskutamme 
sinulta kurssimaksun.

Kielet  
120201 Ruotsin kielen 
aktivointi
YLIKYLÄN 
YHTENÄISKOULU, LK. 
219/221, Nerolantie 4  
• to 19.00–20.30
• 7.1.2021–22.4.2021
• Anna Kaisa Puhakka
• Kurssimaksu 30,00 € 

Huom! Kurssin ajan-
kohta muuttunut! 

Kurssi sopii henkilöille, 
jotka ovat joskus opiskel-
leet ruotsia, mutta tarvitse-
vat kielen aktivointia sekä 
rohkaisua ruotsin puhu-
miseen käytännön puheti-
lanteissa. Harjoittelemme 
suullista kieli-taitoa ja laa-
jennamme sanavarastoa 
rennossa ilmapiirissä. Op-
pikirja: Häng med! 1, kus-
tantaja Finn Lectura 

Kuvataiteet
130506 Luovaa 
maalaamista
TAITOLA, 
MONITOIMITILA, 
Honkasentie 15 B  
• ma 19.30–21.00
• 11.1.2021–1.3.2021 
• Irina Havaste-Ukkola
• Kurssimaksu 60,00 € 
Tällä kurssilla heittäydym-

me leikkimielisiin harjoi-
tuksiin ja luomme rauhal-
lisen ja rennon tilan, jossa 
voi piirtää ja maalata spon-
taanisti ilman suuria ta-
voitteita. Matalan kynnyk-
sen kurssilla et tarvitse 
aikaisempaa kokemusta 
kuvataiteista, emme har-
joittele piirtämään tai maa-
laamaan ”oikein” vaan tar-
koitus on tehdä jotain uutta 
ja erilaista! Kurssilla hyö-
dynnetään ekspressiivisen 
taideterapian menetelmiä, 
maalaamme mm. käsillä 
ja silmät kiinni. Kurssilla ei 
arvostella tai kritisoida tuo-
toksia vaan löydetään tai-
teen tekemisen ilo ja herk-
kyys. Käytössämme on 
akryylimaalit ja öljypastelli-
liidut. Työskentely tapahtuu 
lattialla, mukaan tarvitset 
pehmeän alustan lattialle. 
Teemme myös pieniä kir-
joitustehtäviä maalaami-
sen ohessa. Harjoitukset 
johdattavat syventymään 
itseensä ja kuuntelemaan 
sisintään, josta inspiraatio 
ja luovuus voivat löytyä. 
Kädentaidot

110408 Neulekoulu
TAITOLA, 
NEUVOTTELUTILA, 
Honkasentie 15 B  
• ti 17.00–20.15
• 12.1.2021–13.4.2021  

• Tuulia Salmela
• Kurssimaksu 45,00 € 
Neulekoulu jatkuu keväällä 
2021! Tule oppimaan uut-
ta ja neulomaan yhdessä 
muiden kanssa. Ensim-
mäisellä kerralla suunni-
tellaan oma neuletyö. Seu-
raavilla kerroilla saadaan 
omaan neulomiseen tukea 
ja vinkkejä. Voit neuloa 
kurssin aikana yhden tai 
useampia neuleita, kaikkiin 
saat asiantuntevaa opas-
tusta. Haasta itsesi neu-
lomaan ne vaikeimmatkin 
kirjoneuleet, monimutkai-
simmat pitsit ja upeimmat 
palmikot! Kokoontumisker-
rat: 12.1., 2.2., 23.2., 16.3 
ja 13.4. 
110409 Värikkäät neuleet
TAITOLA, OMPELUTILA, 
Honkasentie 15 B  
• la 10.00–15.45
• 30.1.2021
• Tuulia Salmela
• Kurssimaksu 20,00 € 
Perehdy neulomisen mo-
niväristen tekniikoiden sa-
loihin! Opi neulomaan siis-
tit ja joustavat kirjoneuleet, 
perehdy briocheen, ota on-
teloneule haltuun! Opet-
telemme kirjoneuletek-
niikat alusta loppuun. Et 
tarvitse aiempia taitoja, 
vaan käymme kaikki use-

Tulevaa kurssitarjontaa tammi- ja helmikuussa

Kunnan  
toimipaikkojen 
vuodenvaihde
Sosiaalitoimisto ja  
sosiaalipalvelut
Sosiaalitoimisto, ikähoivan palveluohjausyksikkö 
ja työllistämispalvelut osoitteessa Voimatie 6A 
pidetään suljettuna joulun aikaan 24.12.2020–
6.1.2021. Tuona aikana yksikössä voi asioida 
vain ennalta sovitusti.

Vihikari 10 - kunnantalo
Vihikari 10 toimitilat pidetään suljettuina 
23.12.2020–10.1.2021 välisen ajan.

Terveyskeskus
Arkipäivisin kiireellisten asioiden vastaanotto ja 
päivystysvastaanotto toimivat normaalisti. 
Koronaneuvontapuhelimet ja 
koronanäytteenottojen drive in -vastaanotto 
toimivat normaalisti terveyskeskuksessa.
Vuoden vaihteen lomien takia kiireettömien 
asioiden vastaanottoaikoja on voitu antaa vain 
hyvin rajoitetusti, uusia aikoja ei ole. Reseptien 
uusintapyynnöt tulee lähettää ajoissa ennen 
juhlapyhiä tai sitten niiden jälkeen.
Neuvolat ovat toiminnassa normaalisti.
Laboratorio ja röntgen toimivat normaalisti 
ajanvarauksella.
Ylikylän hammashoitola on suljettuna 28.–
31.12.2020, päivystys terveyskeskuksessa.
Juhlapyhien ja viikonloppujen päivystykset 
toimivat normaalisti Oulun seudun 
yhteispäivystyksessä, osoitteessa  
Kajaanintie 50. Sisäänkäynti A 1, puh (08) 
315 2655 (terveysneuvonta). Seudullinen 
hammaslääkäripäivystys toimii viikonloppuisin ja 
arkipyhinä klo 10.00–15.00, puh. 044 7036 426, 
osoite: Aapistie 3, Oulu.  Koronanäytteidenoton 
drive in on Oulussa, tarkemmat tiedot löydät 
osoitteesta oyskorona.fi -sivuilta ja ajanvaraus 
Nordlabin ajanvaraussivuilta.

Päivystysapu 116117  
-palvelu käyttöön 
tammikuun alussa
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueel-
la otetaan 4. tammikuuta 2021 käyttöön yksi päi-
vystysavun puhelinnumero: 116117. Palvelusta voi 
kysyä neuvoja äkillisiin sosiaalisiin ja terveydellisiin 
ongelmiin ympäri vuorokauden. Neuvoja voi kysyä 
puhelimitse tai tekstipalveluna.

Päivystysapu 116117 on valtakunnallinen, sairaan-
hoitopiirien järjestämä neuvonta- ja ohjauspalvelu, 
jossa puheluihin vastaavat terveydenhuollon ammat-
tilaiset. He tekevät arvion päivystyksellisen tai kiireel-
lisen hoidon tarpeesta paikalliset ohjeistukset huomi-
oiden.

Päivystysapu auttaa kansalaisia äkillisissä sosiaa-
lisissa ja terveydellisissä ongelmissa, mutta ei hätä-
tilanteissa. Hätätilanteissa soitetaan aina hätänume-
roon 112.
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alla värillä neulomisen sa-
lat läpi. Opit neulomaan 
kaksiväripatentit, monimut-
kaiset kirjoneuleet, onte-
loneuleen ja värikkäät kir-
joneuleraidat helppojen 
tekniikoiden ja apuvälinei-
den avulla. 
110410 Kehruun 
perusteet
TAITOLA, OMPELUTILA, 
Honkasentie 15 B  
• la 10.00–15.45
• 13.2.2021
• Tuulia Salmela
• Kurssimaksu 20,00 € 
Opi kehräämään! Kehruu-
kurssilla tutustut säikeen 
kehräämiseen värttinällä, 
opit kertaamisen ja tutus-
tut erilaisiin kehruukuitui-
hin. Saat kaikki tarvittavat 
materiaalit ja välineet kurs-
silla. Materiaalimaksu 10€ 
(opettaja perii). Halutessa-
si voit myös ostaa oman 
värttinän kurssilla. 
110442 Macraweave 
-yhdistellään kudontaa 
ja macrameeta
TAITOLA, 
MONITOIMITILA, 
Honkasentie 15 B  
• pe 17.00–21.15
• la 10.00–16.00
• 15.1.2021–16.1.2021
• Päivi Kiviniemi-Kaik-

konen
• Kurssimaksu 30,00 € 
Macraweave-tekniikkaa 
käytetään seinätekstiileis-
sä. Kurssilla valmistetaan 
seinätekstiili, jossa yhdis-
tetään makrameeta ja ku-
dontaa. Voit ottaa mukaa-
si langanjämiä, paksuja ja 
ohuita sekä isosilmäisen 
pitkän neulan langan pujot-
tamista varten. Muhkean 
letin saa sormineulontaan 
tarkoitetulla langalla. Ota 
mukaan myös haluamasi 
pituinen puukeppi tai luon-
nonoksa. Tarvikelista lähe-
tetään sähköpostiisi ennen 
kurssin alkua. Lisätietoja 
opettajalta paivi.k-k@eli-
sanet.fi 
110443 Tutustuminen 
neulekoneeseen
TAITOLA, OMPELUTILA, 
Honkasentie 15 B  
• la 10.00–16.45
• su 10.00–16.45
• 23.1.2021–24.1.2021
• Sirpa Luttinen
• Kurssimaksu 36,00 € 

Huom! Kurssin ajan-

kohta muuttunut! 
Kiinnostaako koneneulon-
ta? Tämä kurssi antaa pe-
rustiedot koneneulontaan. 
Opettelemme mm. neuleen 
kavennukset, levennykset 
ja valmistamme mallitilkun. 
Opit myös laskemaan neu-
leen koon. Voit valmistaa 
pipon, sukat tai muun ha-
luamasi helpohkon neu-
letyön. Ota mukaan oma 
neulekone. Opettajalle tu-
tuimmat Brother/Eva, Sin-
ger ja Toyota koneet. Jos 
et omista neulekonetta, 
opisto vuokraa muutamaa 
konetta 10€ hintaan kurs-
sin ajaksi. Olethan ennen 
kurssille ilmoittautumista 
yhteydessä opistoon va-
raustilanteen varmistami-
seksi. 
110444 Tutustuminen 
neulekoneeseen, 
sukkakurssi
TAITOLA, OMPELUTILA, 
Honkasentie 15 B  
• la 10.00–16.45
• su 10.00–16.45
• 6.2.2021–7.2.2021
• Sirpa Luttinen
• Kurssimaksu 36,00 € 
Kiinnostaako koneneulon-
ta? Tämä kurssi antaa pe-
rustiedot sukan neulon-
taan neulekoneella. Ota 
mukaan oma neulekone. 
Opettajalle tutuimmat Brot-
her/Eva, Singer ja Toyo-
ta koneet. Jos et omista 
neulekonetta, opisto vuok-
raa muutamaa konetta 
10€ hintaan kurssin ajaksi. 
Olethan ennen kurssille il-
moittautumista yhteydessä 
opistoon varaustilanteen 
varmistamiseksi. 
110448 Hopeakoru C
SANTAMÄKITALON 
KOULU, TEKN.LK., 
Peltomiehentie 5  
• pe 17.45–21.00
• la 09.00–14.00
• su 09.00–14.00
• 22.1.2021–24.1.2021
• Leila Ronkainen
• Kurssimaksu 36,00 € 
Kurssilla voit valmistaa ho-
peakorusi hopealangasta, 
levystä sekä hopea- tai al-
pakkalusikoista. Opit ho-
peatyöskentelyn perus-
työtapoja esim. lenkkien 
tekoa, ketjujen punontaa, 
juottamista, pintakuvioin-
tia, levyn muotoilua sekä 
kapussi-muotoisen (sileä-
pohjainen, päältä pyöreäk-
si hiottu) kiven/lasin istut-

tamista koruusi. Voit ottaa 
mukaasi myös reiällisiä ki-
viä, parittomia korviksia 
ym. vanhoja korun osia lii-
tettäväksi työhösi. Ohjaa-
jalla lankoja ja levyä myy-
tävänä kurssilla tehtäviin 
töihin. 
110451 Naisten puutyöt
SANTAMÄKITALON 
KOULU, TEKN.LK., 
Peltomiehentie 5  
• ti 17.30–20.45
• 12.1.2021–23.2.2021
• Leila Ronkainen
• Kurssimaksu 42,00 € 
Nikkaroi kotiisi esim. nau-
lakko, kenkäteline, hyllyk-
kö tai jokin muu pienehkö 
ja keveä puutyö. Voit kes-
kittyä unelmakodin raken-
tamiseen nukeille tai puu-
lelujen valmistamiseen. 
Kurssi sopii myös pajunpu-
nontaa harrastaneille, jot-
ka haluavat valmistaa töi-
hin puuosia. Aikaisempaa 
puutyökokemusta ei tarvit-
se olla. 
110463 Keskipäivän 
keramiikkaa
TAITOLA, 
KERAMIIKKAPAJA, 
Honkasentie 15 B  
• ti 12.15–15.30
• 12.1.2021–20.4.2021
• Anna Matinlauri
• Kurssimaksu 62,00 € 
Keramiikkapiiri aikuisille ja 
yli 15-vuotiaille. Soveltuu 
ka ik i l le  kerami ikasta 
kiinnostuneille. Kurssilla 
har jo i te l laan er i la is ia 
keramiikan ja lasituksen 
pe rusmene te lm iä  j a 
tehdään savesta mm. 
astioita ja veistoksia 
n ip i s te l y - ,  makkara - 
j a  l e v y t e k n i i k a l l a . 
Aikaisempaa kokemusta 
keramiikan tekemisestä 
ei tarvita. Savet tilataan 
ensimmäisellä kerralla (ei 
sisälly kurssin hintaan). 

110472 Kalligrafiakurssi: 
Italic, indigo, 
hiilenmusta ja Black Out 
Poetry
TAITOLA, 
MONITOIMITILA, 
Honkasentie 15 B  
• la 10.00–16.00
• su 10.00–16.00
• 30.1.2021–31.1.2021 
• Pauliina Yliniitty
• Kurssimaksu 42,00 € 
Kurssilla harjoittelemme 
kaunista italic-käsialaa, 

jonka isot ja pienet kirjai-
met koristelemme kaa-
rin ja koukeroin. Opette-
lemme käyttämään myös 
Black out poetry -tekniik-
kaa, jonka avulla jokainen 
osaa kirjoittaa oman ru-
non. Lisäämme vielä pape-
rille ainakin sinistä ja mus-
taa ja keräämme tämän 
kaiken haitarikirjan sivuille 
kauniiksi kokonaisuudeksi. 
Kirjoittamisessa käytäm-
me perinteistä kirjoitusvä-
linettä eli tasaterää. Voit 
osallistua kurssille, vaik-
ka et olisi aiemmin harras-
tanut kalligrafiaa. Mukaan 
kurssille: lyijykynä, pyyhe-
kumi, viivoitin (mielellään 
vähintään 30cm) ja as-
temitta, kalligrafiaterät ja 
kynänvarret, väripaletti tai 
pieni väriastia , vesiastia, 
pipetti, sivellin värinsekoit-
tamista varten, vesivärisiv-
ellin maalaamiseen, mus-
tetta tai guasseja (peiteväri 
tuubissa) tai tankomuste ja 
hierrinkivi, pehmeä ham-
masharja (terän puhdis-
tamista varten), paperia 
A3 (kopiopaperi sopii har-
joitteluun), parempi laatu-
ista paperia maalaamis-
ta ja kirjoittamista varten, 
haitarikirjaksi mustaa tai 
valkoista paperia noin 
200g/m² - aikakausilehti tai 
kirja 

Opettajalta voi tarvittaes-
sa ostaa kaikkia kalligrafia-
välineitä. Hyvä kalligrafian 
aloituspaketti: terä, satula, 
varsi, guassi, pipetti ja si-
vellin maksaa 20 €. 
110477 Huonekalujen 
verhoilu, kevätkurssi
KIRKONKYLÄN 
YHTENÄISKOULU, 
B-TALO, TEKN.LK. 061, 
Koulutie 4 A 6  
• ke 17.00–20.15
• 13.1.2021–21.4.2021
• Laura Kokko
• Kurssimaksu 60,00 € 
Jos sinulla on tuoli, joka 
kaipaa uutta ilmettä, tämä 
kurssi on tarkoitettu juu-
ri sinulle. Tervetuloa ver-
hoilemaan oma projekti-
si verhoilijan opastuksella. 
Sinulla ei tarvitse olla ai-
empaa kokemusta verhoi-
lusta, avoin mieli riittää. Ti-
loissa ei ole mahdollista 
säilyttää projektia. Lisätie-
toja Laura Kokko p. 0400 
359 712. 
Kauneudenhoito
810401 Luonnosta 
ihollesi

TAITOLA, OMPELUTILA, 
Honkasentie 15 B  
• la 10.00–15.00
• su 10.00–15.00
• 16.1.2021–17.1.2021
• Marjut Sarkkinen
• Kurssimaksu 30,00 € 
Luonnossa kasvavia kas-
veja ja yrttejä voi käyttää 
monella tavalla hyödyntä-
en ihon hoidossa. Tutustu-
taan kotikonsteilla valmis-
tettavien ihonhoitoaineiden 
kuten kasvovesien, kuo-
rinta-aineiden, erilaiseen 
käyttöön sopivien voitei-
den, hoitavien öljyjen, naa-
mioiden, huulirasvojen, 
tuoksujen, partabalsamien 
ym. tuotteiden tekotapoi-
hin ja valmistetaan yhdes-
sä pieniä eriä kokeiltaviksi. 
Tanssi ja liikunta
110526 Afro-brasilialaiset 
tanssit, kevät
AKATEMIAN TILA, 
Honkasentie 15 A  
• la 11.00–12.30
• 16.1.2021–13.2.2021
• Heidi Kilkki
• Kurssimaksu 20,00 € 
Koillisbrasilialaisessa mu-
siikissa korostuu afrikkalai-
nen perintö, lyömäsoittimet 
ja synkopoidut rytmit. tans-
sit pohjautuvat bahialai-
seen kansanperinteeseen. 
mm. candomble`- uskon-
toon, orixo`jen tansseihin 
ja rytmeihin. Keho soljuu 
mukana kuin aalto ja hiki 
virtaa, energia pursuaa ke-
hosta kokonaisvaltaisesti 
sekä pehmeät afro liikkeet 
poistavat selän, hartiaseu-
dun ja rintarangan jäyk-
kyyttä! Sopii niin aloitte-
lijoille kuin kuntoilijoille. 
Mukaasi tarvitset rennot 
vaatteet ja juomapullon. 
830139 Pilates 
-jatkokurssi, kevät
AKATEMIAN TILA, 
Honkasentie 15 A  
• ti 17.15–18.15
• 12.1.2021–20.4.2021
• Maija Impola
• Kurssimaksu 40,00 € 
Pilates -jatkokurssilla kes-
kitytään edistämään ke-
honhallintaa ja liikkuvuut-
ta monipuolisesti erilaisilla 
pilatesharjoitteilla. Edel-
lytyksenä kurssille on vä-
hintään yhden vuoden pi-
lates-harrastus. Mukaan 
tarvitset alustan. Kurssi ei 
sovellu alle 15-vuotiaille. 

kempele-opisto
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liikuntapalvelut

Joulun
 ajan

vesivo
imistelu

t

JOULUNAIKAAN JUMPPAILLAAN TAVALLISTA
PIDEMPÄÄN!

JOULUNALUSJUMPPA
KE 23.12.2020, KLO. 9.00

ISO-ALLAS, 45MIN

 KINKUNSULATUSJUMPPA
LA 26.12.2020, KLO. 10.00

ISO-ALLAS, 45MIN

Virkistysuimala Zimmari
Virkistysuimala Zimmari on suljettu 1.12.–18.12. 
koronapandemian takia. Ilmoitamme nettisivuillamme 
ja Kempeleen Liikuntapalveluiden Facebookissa sekä 
Instagramissa uimahallin avaamisesta, joulun ja uuden vuoden 
poikkeavista aukioloajoista sekä muista ajankohtaisista 
asioista.
Vesivoimistelut ja monitoimialtaan vuorot jatkuvat pääosin 
entisen tapaan 7.1.2021 alkaen mahdolliset koronarajoitukset 
huomioiden. 

Senioreiden liikunta
Ohjatut liikuntaryhmät ovat päättyneet. Kiitos kaikille mukana 
olleille. Keväällä jatketaan. Tulevista ryhmistä ilmoitetaan 
uimahallin ja kirjaston ilmoitustauluilla, kuntatiedotteessa sekä 
kunnan nettisivuilla.

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 

6643872
• Erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti, p. 040 5704711

Lisätietoa 
www.kempele.fi/liikuntapalvelut

• Kempeleen Liikuntapalvelut
• Kempeleenliikuntapalvelut
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nuorisopalvelut

Etsivä  
nuorisotyö 
Ets ivä  nuor iso työ  tukee 
15–28-vuotiaita kempeleläisiä 
nuoria. Etsivän nuorisotyön avul-
la voit löytää polkusi, joka voi liit-
tyä esim. työnhakuun, opiskeluun 
tai itsenäistymiseen. 

Meihin voit olla yhteydessä pu-
helimitse tai jättää yhteydenot-
topyynnön www.kempele.fi/etsi-
vanuorisotyo osoitteessa olevan 
yhteydenottolomakkeen kautta.

Työpajatoiminta
Kempeleen starttipaja tarjoaa tu-
kea 18–28-vuotiaiden työttömien 
ja ilman opiskelupaikkaa olevien 
nuorten elämänhallintaan. Start-
tivalmennus toteutetaan ryhmä-
muotoisena toimintana, mutta si-
sältää myös yksilövalmennusta. 

Starttipajalle hakeudutaan kun-
nan kotisivuilla olevan lomakkeen 
kautta, kaikki hakijat haastatel-
laan. Voit olla myös yhteydessä 
työvalmentajiin Sanna Härmään 
ja Pilvi Vuomajokeen.

Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaviruk-
sen kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen. 
Kempele Akatemian ja Tietotorin lasten- 
ja nuortentilat on suljettu avoimelta tila- ja 
ryhmätoiminnoilta perjantaihin 18.12.2020 
saakka. Työskentelyssä siirrytään painote-
tusti etätoimintoihin. Nuorisotyöntekijät toi-
mivat jatkossa kouluissa ja jalkautuvat ym-
päri Kempelettä sekä toimivat verkossa. 

Tammikuussa 2021 avoimet tila- ja ryhmä-
toiminnot jatkuvat Kempele Akatemialla ja 
Tietotorilla, lisätietoja osoitteessa www.kem-
pele.fi/nuorisopalvelut. 
Joululoman aukioloajat 
Joululoman toimintaa järjestetään Kempele 
Akatemialla, mikäli koronatilanne sen 
sallii. Tietotorin lastenvuoroja ei pidetä 
joululomalla. Toiminta Tietotorilla jatkuu 
tammikuussa 7.1.2021.

Lasten- ja nuortenvuorot Kempele 
Akatemialla
• ma–ti 21.–22.12.  

klo 13–15.30 lastenvuoro ja  
klo 17–20 nuorten ilta

• ke–su  23.–27.12. suljettu
• ma–ke 28.–30.12.  

klo 13–15.30 lastenvuoro ja  
klo 17–20 nuorten ilta

• to–su 31.12.2020–3.1.2021 suljettu

Lasten- ja nuortentilojen 
toiminta

Ohjaamo Kempele
Yksi ovi – monta palvelua! 
Avajaiset siirtyivät, mutta 
Ohjaamo on avoinna ja 
valmi ina palvelemaan 
asiakkaita. Löydät meidät 
Zeppelinin 2. kerroksesta, 
kirjaston alapuolelta. 

Vallitsevasta tilanteesta joh-
tuen palvelemme toistaiseksi 
ajanvarauksella. Soita tai lai-
ta viestiä, niin sovitaan sinul-
le sopiva aika. Palvelemme 
myös etänä – soita, meilaa tai 
laita WhatsAppia! 

Ohjaamo on kaikille alle 
30-vuotiaille suunnattu paik-
ka, joka kokoaa eri palvelut 
yhden katon alle. Ohjaamos-
ta saat ohjausta, neuvontaa 
ja tukea esimerkiksi tulevai-
suuden suunnitteluun, työn-
hakuun, kouluttautumiseen, 
raha-asioihin ja vapaa-aikaan 
liittyen. Opastusta saa esim. 
Kelan tukien hakemiseen, 
työhakemuksen tekemiseen 
tai mielekkään harrastuksen 
löytämiseen. Palvelu on mak-
sutonta ja kaikille avointa. 

Sinun ei tarvitse tietää, mikä 
on oikea taho hoitamaan asi-
aasi – riittää, että astut oves-
ta sisään. Ohjaamoon voit tul-
la myös ilman erityistä asiaa; 
piipahda kahville, kasaamaan 
palapeliä tai muuten vain 
moikkaamaan! 
Joulun aukioloajat
• 21.-22.12. klo 12–16
• 23.12. suljettu
• 28.-30.12. klo 12–16
• 31.12. suljettu
• 4.-5.1.2021 klo 12–16

YHTEYSTIEDOT
Nuorisopalvelujen päällikkö
• Sanna Tauriainen, p. 050 3078 981

Nuorisotyöntekijät
• Riikka Kärkkäinen p. 044 4972 288
• Pirjo Ranta, p. 050 3078 678
• Jari Roininen, p. 050 3169 694
• Joni Pikkarainen, p. 044 4972 286

Etsivät nuorisotyöntekijät
• Heikki Tervola, p. 040 5956 922,  

myös WhatsApp 
• Reetta Lahtinen, p. 050 3163 741, 

 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: @starttipaja_zuumi

Ohjaamo Kempele
• Koordinaattori Heidi Alatalo, p. 040 6116 885
• Ohjaaja Niko Vastola, p. 040 1821 244

Lisätietoa nuorisopalveluista
• www.kempele.fi/nuorisopalvelut
• SähköpostIt: etunimi.sukunimi@kempele.fi
• Kempeleen nuorisopalvelut
• @kempeleen_nuorisopalvelut
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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) 
0855872140
Ajanvaraus, kiireellinen 
(ma–to klo 8–16 ja pe 8–15) 
0855872102
Ikäihmisten neuvola 
Kirkkotie 21, B1 
0855872140
Puhelintunti:  
ma klo 15–16 ja  
ke klo 11.30–12.30,  
p. 050 467 9390
Mielenterveysneuvola 
Kirkkotie 21, B1 
0504636385
Äitiys-, lasten- ja  
perhesuunnitteluneuvola 
Kirkkotie 21, B1, 2. krs 
0855872137
Sosiaalitoimisto 
Voimatie 6 A 
Puh: 08 558 72200
Vanhusten ja  
vammaisten palvelutalo 
Hovintie 12 
Puh: 040 158 4017
Tietotorin Sivukirjasto, 
Lasten- ja nuortentila 
Koulutie 4B 
Puh: 050 316 9409
Kempele Akatemia, 
Lasten- ja nuortentila 
Honkasentie 15 A
Kempele-opisto 
Honkasentie 15 B
Pääkirjasto 
Zeppelinintie 1 
Puh: 050 316 9409
Virkistysuimala Zimmari 
Pekurintie 1 
Puh: 050 316 9406
Toimintakeskus Zytyke 
Kuivaamontie 1 
Puh. 050 463 6390

kirjasto

Kempeleen pääkirjasto 
Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs., 
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele, 
p. 050 3169 409, kirjasto@kempele.fi,
www.kempele.fi/kirjasto, 
aineistotietokanta ja uusinnat: outi.finna.fi, 

Pääkirjaston aukioloajat
• Ma–to klo 10–19
• Pe  klo 10–17
• La  klo 10–15

Tietotorin kirjasto -  
omatoimikirjasto
Kirkonkylän koulun D-talo, 
Koulutie 4B, 90440 Kempele, 
sisäänkäynti Kempele-hallin puoleisesta 
ovesta.

Aukioloajat
• Ma–pe klo 8–20 (omatoimiaika)
• La  klo 10–15 (omatoimiaika)

Linnakankaan kirjasto -  
omatoimikirjasto
Linnakangastalo, 
Linnakaarto 20, 90450 Kempele, 
Käynti sisäpihan kautta, E-ovi,

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

eKIRJASTO
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen 
eKirjasto palvelee ympäri vuorokauden! 
Lainaamiseen tarvitset jonkin Kainuun 
ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kirjaston 
kirjastokortin ja PIN-koodin. 
eKirjaston löydät kirjastojen kotisivuilta sekä 
osoitteesta outi.finna.fi/Content/ekirjasto.

Kirjasto somessa
• Kempeleen kirjasto
• Kempeleenkirjasto

Kirjastojen joulu
Joulun ajan aukioloajat pääkirjastossa:
• 23.12. klo 10–16
• 24.–27.12. suljettu
• 28.12.–30.12. avoinna klo 10–19
• to 31.12. avoinna klo 10–16, pe 1.1. suljettu
• la 2.1. avoinna klo 10-15
• ti 5.1. avoinna 10-16, ke 6.1. suljettu

Joulun ajan omatoimiaukioloajat Linnakankaalla:
• 21.12.–23.12. klo 9–20 
• 24.–27.12. suljettu
• 28.–31.12. klo 9-20, 1.1. suljettu, la 2.1. klo 10–15
• 4–6.1.2021 klo 9–20

Tietotorin omatoimikirjasto palvelee joulun ajan 
normaalisti.

Kempeleen kirjastot palvelevat  
1. - 20.12. rajoitetusti
Kempeleen pääkirjasto on avoinna ma-to klo 10-19, pe klo 
10-17, la klo 10-15.

Kirjastossa on käytössä pika-asiointi itsepalveluna 1.12. 
alkaen. Kirjastoon ei voi jäädä oleskelemaan eikä etsimään 
aineistoa hyllystä, lukemaan lehtiä tai käyttämään lukusalia. 
Pääkirjastosta voi noutaa varauksia ja jättää palautuksia, 
myös pääkirjaston palautusluukku on avoinna. 

Rajatulla asiointialueella on esillä muun muassa uutuus-
kirjoja, lyhytlainoja ja jouluaineistoa. Kontaktit kirjaston hen-
kilökunnan ja asiakkaiden välillä pyritään pitämään lyhyinä.

Muista kirjastossa asioidessasi hygieniaohjeet, turvavä-
lit ja maskisuositus. Kirjaston henkilökunta käyttää maske-
ja ja visiirejä turvallisuusohjeita noudattaen. Ota huomioon 
niin muut asiakkaat kuin henkilökunta. Tule kirjastoon vain 
terveenä!

Ripeät kirjastokäynnit ovat toivottavia. Pitkiä asiakaspal-
velutilanteita kirjastoissa tulee välttää. Kirjoja ja muuta lai-
nattavaa aineistoa voi etsiä ja varata valmiiksi verkossa 
osoitteessa outi.finna.fi.

Kirjastossa ei oteta vastaan käteismaksuja. Kirjastomak-
sut tulee ensisijaisesti maksaa OUTI-verkkokirjastossa 
verkkomaksuina. Kirjastoissa otetaan vastaan vain kortti-
maksuja. 

Kirjaston tapahtumat perutaan. 
Linnakankaan ja Tietotorin omatoimikirjastot ovat käytös-

sä normaalisti.

Kempeleen kunta rakentaa 36 ki-
lometrin mittaisen maastoliikunta-
reitistön Linnakankaan – Köykkyrin 
– Mourungin – Marjasuon alueelle. 
Reitin rakentaminen on nyt käynnis-
sä ja valmistuminen ajoittuu syksyyn 
2021.

Maastoliikuntareitistö sisältää eri-
laisia osuuksia maastotyypistä riip-
puen. Mukana on pitkospuu- ja 
polkuosuuksia. Käyttäjiksi ovat ter-
vetulleita kaikki maastopyöräilijät, 
polkujuoksijat ja patikoijat sekä muut 
moottorittomat luonnossa liikkujat. 
Koirat ovat myös tervetulleita. Polul-

le ja sen sisällä oleville rengasreiteil-
le tulee opasteet maastoon ja kartat 
reiteistä sähköisenä ja painettuina 
versioina jakoon.

Polulle ei tule erillistä talvikunnos-
sapitoa, mutta käytön myötä syn-
tyvillä jäljillä talvikäytön toivotaan 
olevan runsasta. Erillistä valaistus-
ta polulla ei ole, vaan kyseessä on 
luontopolku.

Maastoliikuntareitistön sisällä ole-
vat rengasreitit ovat nimeltään: Kok-
kokankaan kaarto 3,8 km, Hauk-
kasuon henkäsy 6,9 km, Linnukan 
lenkki 5,9 km, Marjasuon luontopol-

ku ja Mourundi 19 km.
Nimikilpailulla haemme nimeä ko-

ko reitistölle. Kempeleen kunnan ni-
mistötoimikunta toimii kilpailun tuo-
marina. Nimen toivotaan viittaavan 
reitin varrella oleviin paikkoihin.

Kilpailu on avoinna 16.12.2020 
asti. Ehdotuksen voi jättää osoit-
teessa www.kempele.fi/nimiehdotus 
tai lähettämällä ehdotuksen postit-
se osoitteeseen Nimikilpailu, PL 12, 
90441 Kempele.

Sykähdyttävimmät ehdotukset pal-
kitaan!

Anna nimiehdotuksesi maastoliikuntareitistölle


