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Tammikuun 23. päivä äänestetään uusien 
hyvinvointialueiden edustajat aluevaltuus-
toon. Aluevaltuusto käyttää hyvinvontialu-
eiden ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuusto 
aloittaa työnsä 1.3.2022.

Kempele tulee kuulumaan Pohjois-Poh-
janmaan hyvinvointialueeseen, joka kat-
taa koko Pohjois-Pohjanmaan maakun-
nan hyvinvointipalvelut 1.1.2023 alkaen.

Kaiken kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialue tulee vastaamaan sote- ja 
pelastuspalveluiden järjestämisestä yh-
teensä 4130 000 asukkaalle. Se yhdistää 
alueen nykyiset 19 sote-organisaatiota ja 
kaksi pelastuslaitosta yhdeksi kokonai-
suudeksi ja työllistää yhteensä 17 000-18 

000 henkeä. Pääosin uuden sote-organi-
saation työntekijät siirtyvät kunnilta hyvin-
vointialueen palvelukseen.

Sote-uudistuksen tavoitteena on pa-
rantaa palveluiden saatavuutta ja palve-
lukokemusta. Tarkoitus on, että tulevat 
sote-keskukset tuottavat entistä yhden-
mukaisempia ja yhdenvertaisempia pal-
veluita, jotka asukas saa yhdestä paikas-
ta.

Tällä kertaa aluevaalit toimitetaan oma-
na vaalinaan, mutta vuodesta 2025 lukien 
ne toimitetaan samanaikaisesti kuntavaa-
lien kanssa. Hyvinvointialueiden valtuus-
ton vaalit toimitetaan siis joka neljäs vuo-
si.

Aluevaltuuston 
vaalit käynnistävät 
hyvinvointialueiden toiminnan
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Aluevaltuuston vaalit
• Vaalipäivä 23.1.2021
• Ennakkoäänestys kotimaassa: 12.–18.1.2022
• Ennakkoäänestys ulkomailla: 12.–15.1.2022 

Ennakkoäänestyspaikat
Kauppakeskus Zeppelin  
(Zeppelinintie 1, keskusaukio)

• ke–pe 12.–14.1.2022 klo 9–20
• la 15.1.2022 klo 9–18
• su 16.1.2022 klo 12–18
• ma-ti 17.–18.1.2022 klo 9–20

 

Kirkonkylän koulu  
(Koulutie 4, D-talo, ovi 11)
• ke–pe 12.–14.1.2022 klo 9–20
• la 15.1.2022 klo 9–18
• su 16.1.2022 klo 12–18
• ma-ti 17.–18.1.2022 klo 9–20
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Erityisjärjestelyt mahdollistavat 
turvallisen äänestyksen
Äänestyspaikoilla on tehty erityisiä 
järjestelyjä koronapandemian vuoksi. 
Seuraathan äänestyspaikoilla olevia 
ohjeistuksia, jotta voimme taata jokaiselle 
turvallisen äänestystilanteen.
• Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, 

jos siihen ei ole estettä.
• Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
• Käytä käsihuuhdetta, jota äänestys-

paikalla on tarjolla.
• Seuraa vaalivirkailijoiden antamia 

ohjeita.

Henkilöllisyyden tarkastaminen 
äänestyspaikalla
• Ojenna henkilöllisyystodistuksesi 

vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
• Käytä käsihuuhdetta.
• Jos vaalivirkailija pyytää sinua pois-

tamaan maskin, ota maski kasvoiltasi 
tarttuen korvalenkkeihin molemmin 
puolin.

• Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuk-
sen ajan.

• Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue 
maski yllesi varoen koskemasta 
kasvojasi. Käytä käsihuuhdetta. Laita 
henkilöllisyystodistuksesi talteen.

Näin äänestät kuntavaaleissa 
turvallisesti korona-aikana
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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 KUNTA TOIVOTTAA

rauhallista joulun aikaa
ja onnellista uutta vuotta 2022!

Vihikari10

Kunnan toimipaikkojen 
vuodenvaihde
Huomaathan, että vuodenvaihde tuo mukanaan 
poikkeuksia kunnan toimipaikkojen aukioloaikoihin.
Akatemian poikkeusaukioloajat löydät 
Kuntatiedotteen Akatemian osiosta.
Kunnan toimipiste Vihikari 10:ssä palvelee 
vuoden loppuun saakka pääosin etänä. 
Mahdollisista asiointikäynneistä tulee sopia 
etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostilla. 
Vihikarin toimitilat ovat suljettuina 24.12.2021– 
2.1.2022 välisen ajan.
Toimintakeskus Zytyke ja päivätoimintakeskus 
Zytkäri on suljettuina 27.12.2021–2.1.2022.

OSALLISTUMIS- JA 
ARVIOINTISUUNNITELMA 
NÄHTÄVILLÄ
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti 
ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt 
laatimaan asemakaavan muutosta ja laajennusta 
ja asettaa kaavaa koskevan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman nähtäville (OAS). 
Asemakaavahanke sijaitsee Kempeleen Hakamaan 
(103) tilastoalueen pienalueilla Hakamaa (011) ja 
Kuivalanperä (013).
Hakamaan pohjoisosan ja Kuivalanperän 
työpaikka-alueen asemakaavoitusta koskeva 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on 
nähtävillä 8.12.2021-14.1.2022 kunnan www-
sivuilla osoitteessa www.kempele.fi/ajankohtaista/
viralliset-kuulutukset. Lisätietoa hankkeesta 
on luettavissa www.kempele.fi/hakamaatp.  
OAS:n voi tutustua aukioloaikoina Kempeleen 
pääkirjastolla (Zeppelinintie 1) tai ajanvarauksella 
kunnan toimitiloissa (Vihikari 10).  Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa koskevat lausunnot ja 
mielipiteet voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti: 
Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 
12, 90441 Kempele tai sähköpostitse kirjaamo@
kempele.fi.

15.11.2021
Kempeleen kunnanhallitus

Arkipäivisin kiireellisten asioiden 
vastaanotot ja päivystysvastaanotot 
hammashoidossa ja vastaanotolla 
toimivat normaalisti. 
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.
Kuntoutus on suljettuna 27.-31.12.21.

Koronaneuvonta ja näytteenotto
Koronaneuvontapuhelimet 
ja koronanäytteenottojen 
drive in -vastaanotto toimivat 
normaalisti terveyskeskuksessa. 
Koronanäytteidenoton drive in virka-ajan 
ulkopuolella on Oulussa , tarkemmat 
tiedot löydät osoitteesta oyskorona.

fi -sivuilta ja ajanvaraus Nordlabin 
ajanvaraussivuilta.

Rokotukset
Korona- ja influenssarokotukset 
jatkuvat arkipäivisin, tarkemmat 
ajankohdat ja varaukset nettisivuilla ja 
neuvontapuhelimitse.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys
Virka-ajan ulkopuolella päivystysasioissa 
Oulun seudun kuntien yhteispäivystys 
(OSYP) Oulun yliopistollinen sairaala, 
Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1. 
Soita ennen yhteispäivystykseen lähtöä 
päivystysavun numeroon 116 117. 
Sairaanhoitaja antaa sinulle puhelimessa 
ohjeita ja arvion vastaanotolle 
hakeutumisen tarpeesta.
Seudullinen hammaslääkäripäivystys 
viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10.00–
15.00, puh. 044 7036 426, osoite: 
Aapistie 3, Oulu. Muina aikoina OSYP 
puh 116 117/päivystysapu.

Terveyskeskuksen vuodenvaihde 2021-22

Ikähoivan toiminta vuodenvaihteessa
Kotiin annettavat palvelut toimivat normaalisti.
Kotihoidon toimisto osoitteessa Hovintie 10 C ja 
palveluohjaus on suljettuna ajalla 23.12.–28.12.2021. 
Kiireellisissä tilanteissa yhteys hätäkeskukseen 
numeroon 112.
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Linja 51 sai helpotusta ruuhkaan
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Linjan 51 klo 7.20 lähtevällä aamuvuorolla 
on ollut hyvin kysyntää, joten marraskuun 
alusta lähtien linjalla on liikennöinyt kaksi 
bussia yhden sijaan. Lisäauto liikennöi 
koulujen työpäivinä.
Tarkista ajantasaiset vuorot Oulun 
joukkoliikenteen verkkosivuilta osoitteesta 
oulunjoukkoliikenne.fi.

Vuoteen 2022 on kunnassa valmistaudut-
tu haastavissa olosuhteissa. Ilmassa on 
monta muutospalloa yhtä aikaa, eikä ta-
louden ja toiminnan ankkuroiminen ole 
yksinkertaista. Perustyötä ja sen suunnit-
telua haittaa edelleen globaali koronae-
pidemia, jonka ylläpitämä epätietoisuus 
tulevasta luo epävarmuutta kaikkialle. Yh-
teiskuntaa on pyritty avaamaan rokotekat-
tavuuden parantuessa, mutta pandemian 
synkkä varjo heijastuu silti laajalle.  

Vuosi 2022 tulee jäämään historiaan 
perinteisen laajan kuntaidean viimeisenä 
toimikautena. Hyvinvointialueet aloittavat 
toimintansa tammikuussa 2023. Uudistus 
vaikuttaa vahvasti sosiaali- ja terveystoi-
men palveluiden kehittämiseen jo vuoden 
2022 aikana. Resursseja sitoutuu samaan 
aikaan uuden hyvinvointialueorganisaati-
on toiminnan valmisteluun ja muutoksen 
läpiviemiseen sekä jäljellejäävän kunnan 
toimintojen uudelleenjärjestämiseen. Hy-
vinvointialueelle siirtyy noin 250 Kempe-
leen kunnan nykyistä työntekijää. 

Kempele-sopimus päivitetään 
Kempele valmistautuu hyvinvointiuu-
distuksen jälkeiseen aikaan päivittämäl-
lä kevään 2022 aikana kuntastrategian, 
Kempele-sopimuksen, vastaamaan uutta 
kuntaideaa. Niin nykyisessä kuin valmis-
teltavassa uudessakin Kempele-sopimuk-
sessa kaikki lähtee siitä, että Kempele pi-
tää toimintansa kannalta kriittiset langat 
omissa käsissään. Toisin sanoen kunta 
säilyttää myös tulevaisuudessa ydintoi-
minnoissaan taloudellisen ja toiminnalli-
sen itsenäisyytensä. Tältä pohjalta Kem-
pele antaa myös palvelulupauksensa: 
asukkaille turvallisen ympäristön elää ja 
toteuttaa unelmiaan, yrityksilleen otollisen 
maaperän kasvaa ja kehittyä. 

Kempele panostaa lapsiin ja 
nuoriin 
Kuntakenttä on elänyt vuosia taloudel-
lisessa turbulenssissa. Valtion anteliaat 
koronatuet ovat vahvistaneet kuntien ta-
loudellista tuloskuntoa vuosina 2020 ja 
2021. Epidemian jatkuessa koronakorva-
uksia lienee odotettavissa edelleen vuo-
den 2022 aikanakin. Vuonna 2023 käyn-
nistyvät hyvinvointialueet ja vuonna 2024 
toteutettava työllistämispalvelujen jär-
jestämistavan kokonaisuudistus kääntä-
vät puolestaan kuntien meno- ja tulovir-
toja uuteen asentoon. Näiden laajojen 
uudistusten toiminnallisia ja etenkin ta-
loudellisia kokonaisvaikutuksia on vaikea 
ennakoida, mikä tekee tulevaisuuden en-
nustamisesta poikkeuksellisen haasta-
vaa.  

Talous on Kempeleessä tiukoilla tule-
vanakin vuonna. Talousarviovalmistelus-
sa tulosta ei ole runnottu väkisin kauniim-
maksi, vaan se on laadintahetken paras 
arvio tulevan vuoden taloudesta ja kehi-
tyksestä. Mutta kuten niin usein, tälläkin 
kertaa on kamppailtu lähes rajattoman re-
surssikysynnän ja rajallisten resurssien 
ristipaineessa. Priorisointia on ollut pakko 
tehdä. Niukkuudesta huolimatta tilikauden 
tulos painuu lähes miljoona euroa pakka-
selle. Kunnan lainakanta kasvaa vajaat 
150 euroa asukasta kohden. 

Talousarvio 2022 vahvistaa kunnan pe-
ruspalveluja. Miljoonaluokan uudet pa-
nostukset lapsiin ja nuoriin, terveisiin ja 

turvallisiin tiloihin, henkilöstöön, kasvun 
edellytyksiin sekä viihtyisään ympäristöön 
vahvistavat Kempeleen menestystarinan 
jatkumista myös tulevaisuudessa. Samaa 
tarkoitusta palvelevat lähes 10 miljoonan 
euron investoinnit. Kempele-sopimuksen 
päivittäminen ja laajan hyvinvointikerto-
muksen uudistaminen puolestaan tähtää-
vät koko kunnan voimavarojen tunnista-
miseen ja hyödyntämiseen. Yhdessä ja 
laadulla eri toimijoiden kanssa tuotettujen 
palvelujen avulla saamme vaikuttavuutta, 
joka tukee niin kuntalaisten hyvinvointia 
ja turvallisuutta, yhteisöllisyyttä, aktiivista 
kuntalaisuutta kuin yritysten toimintaedel-
lytyksiä.  

Rohkea edelläkävijä – turvallinen 
kasvukunta 
Kempeleläiset voivat suunnata tulevai-
suuteen luottavaisesti. Menestyvän Kem-
peleen perusta on tukevasti paikallaan, 
vaikka talouden tasapainon säilyttäminen 
aiheuttaa aika-ajoin hengenahdistusta. 
Kempele on noussut Suomen vetovoimai-
simpien kuntien joukkoon, väestökasvul-
taan valtakunnan kärkikastiin. Uusia yrityk-
siä perustetaan tasaiseen tahtiin ja kunnan 
työpaikkaomavaraisuus on noussut kohi-
semalla. Kehittämistyötä tehdään perus- 
toiminnoissa laajasti ja tulevia palvelu- ja 
elinvoimainvestointeja edistetään päät-
täväisesti. Elinvoimaa tihkuva Kempele 
houkuttelee myös sijoittajia ja rakentajia. 
Yksityiset toimijat tekevät kuntaan jatku-
vasti isoja elinvoimaa vahvistavia ja työ-
paikkoja lisääviä investointeja. 

Tulevan suunnittelu ja kasvun hallitse-
minen ei ole aina helppoa. Haasteiden 
keskellä koetellaan keskinäistä luotta-
musta, kykyä yhteistyöhön ja uskoa tule-
vaisuuteen. Ja tätä kaikkea Kempeleestä 
onneksi löytyy, ja on aina löytynyt. Siksi 
hyvä kasvaa tänäänkin Kempeleessä. Pi-
detään siitä yhdessä huolta jatkossakin. 
Hyvää ja rauhallista joulun aikaa! 

Tuomas Lohi 
Kunnanjohtaja

MYYTÄVÄNÄ POLTTOPUITA
Tekniset palvelut myy tarjousten perusteella 
polttopuita.

Myytävät kasat sijaitsevat:

Linnakankaalla Vedenneidontien varrella

Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää 
kaikista kasoista, mutta tarjoajalla on mahdollisuus 
saada vain kaksi kasaa.

Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa 
Kempeleen kunnan internet-sivuilta osoitteesta 
www.kempele.fi/ajankohtaista.

Vaihtoehtoisesti paperilomakkeen voi noutaa 
Kempeleen pääkirjastolta Zeppeliinintie 1, 
kirjaston aukioloaikana (ma–to klo 10–19, pe klo 
10–17, la klo 10–15).

Tarjoukset tulee jättää sähköpostilla tai suljetussa 
kirjekuoressa perjantaihin 17.12.2021 klo 14.00 
mennessä, 
• kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi
• Vihikari 10 ulko-oven vieressä olevaan Kemp-

eleen kunnan postilaatikkoon
• postitse os. Kempeleen kunta PL 12, 90441 

Kempele
Otsikoi sähköpostisi/kirjekuoresi tekstillä 
POLTTOPUUT.

Maksu laskutetaan. Polttopuut voi hakea, kun 
lasku on maksettu.

Lisätietoja:

Paula Taskila p. 050 316 9669 tai  
Marjo Törmänen p. 044 497 2313

7.12.2021

Tekniset palvelut

Kurkistus vuoteen 2022
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Turvallisin askelin

Pohjois-Pohjanmaan alu-
eellinen koordinaatioryh-
mä kertoi tiistaina 30.11.
koronapandemian kuor-
mittavan huolestuttavasti 
sekä erikoissairaanhoitoa 
että perusterveydenhuol-
toa, minkä vuoksi alueelle 
on välttämätöntä asettaa 
uusia rajoituksia ja suosi-
tuksia. Tartuntoja todetaan 
paljon, eikä niiden kaikkien 
lähteitä saada tartunnan-
jäljityksen ruuhkautumisen 
vuoksi luotettavasti selvi-
tettyä. Myös sairaalahoi-
toa vaativien koronapotilai-
den määrä kasvaa. Tämän 
myötä Kempeleessä on 
otettu käyttöön useita uu-
sia rajoitustoimia marras-
joulukuun vaihteessa.

Pohjois-Pohjanmaalla 
astui voimaan laaja etätyö- 
ja etäkokoussuositus, jon-
ka mukaan etätyötä suosi-
tellaan kaikissa sellaisissa 
työtehtävissä, joissa se on 
mahdollista. Myös maski-
suosituksiin linjattiin mar-
raskuun puolella tiuken-
nuksia. Jo aikaisemmin 
voimassa olevien maski-
suositusten lisäksi mas-
kin käyttöä suositellaan nyt 
myös varhaiskasvatukses-
sa, peruskouluissa ja toi-
sen asteen oppilaitoksissa 
työntekijöille sekä kuuden-
nen ja sitä ylempien luok-
ka-asteiden oppilaille. Li-
säksi maskien käyttöä 
suositellaan laajasti sosi-
aali- ja terveydenhuollon 
toimipisteissä henkilökun-
nalle, potilaille ja vieraili-
joille.

Yksityistilaisuuksia tulisi 
järjestää nyt mahdollisim-
man pienimuotoisesti.

Koronapassin käyttö 
laajenee
Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirasto on päätöksel-
lään kieltänyt 3.12.2021 
alkaen sisätiloissa järjes-
tettävät yleisötilaisuudet 
ja yleiset kokoukset, joi-
hin osallistuu yli 20 henki-
löä. Lisäksi AVI on päättä-
nyt, että 7.12.2021 alkaen 
asiakas- ja yleisötiloista 
vastaavien toimijoiden on 
järjestettävä tilojen käyt-
tö siten, että asiakkaiden 
ja toimintaan osallistuvien 
sekä seurueiden lähikon-
taktin aiheuttamaa koro-
natartunnan riskiä voidaan 
ehkäistä. 

Koronapassi on vaih-
toehto rajoituksille laissa 
määritellyissä tilanteissa. 
Rajoitukset ovat voimassa 

31.12.2021 asti.
Koronapassin tarkas-

tukset alkavat virkistysui-
mala Zimmarissa ja Kem-
pelehal l i l la.  Jatkossa 
liikuntapaikkoihin pääsee 
ainoastaan näyttämällä 
koronapassia ja kuvallis-
ta henkilöllisyystodistus-
ta. Myös ryhmäliikuntaan 
edellytetään koronapas-
sia. Koronapassia ei vaa-
dita alle 16-vuotiailta. Ko-
ronapassin edellytyksenä 
on joko saatu rokotesuo-
ja, 72 tunnin sisällä saatu 
negatiivinen koronatesti tai 
todistus sairastetusta koro-
nataudista. 

Kehotamme lataamaan 
tai tulostamaan paperisen 
koronapassin etukäteen 
Omakannasta. Korona-
passin voi tulostaa veloi-
tuksetta myös Kempeleen 
kirjastolla Zeppeliinissä. 
Kempeleen kunnassa on 
myös voimassa yleinen 
maskisuositus. Kasvomas-
kia ei tarvitse käyttää ur-
heilusuorituksen aikana, 
eikä sen käyttöä edellyte-
tä myöskään alle 12-vuoti-
ailta.

AVI:n ohjeet velvoittavat 
myös seuroja. Kempeleen 
kunnan liikuntapalvelut 
edellyttävät, että kunnan ti-
loissa toimivat urheiluseu-
rat ja muut toimijat nou-
dattavat oma-aloitteisesti 
Pohjois-Suomen aluehal-
lintoviraston (AVI) ohjeita.

Kempeleen kunnan-
hallitus on jo aiemmin 
29.11.2021 kokouksessaan 
tehnyt periaatepäätöksen 
koronapassin käyttöön-
otosta kunnan omissa ta-
pahtumissa/tilaisuuksissa. 

Koronan antigeeni-
kotitestit
Antigeeni-kotitestit ovat 
hyvä lisä terveydenhuol-
lossa tehtävien testien rin-
nalle. Kotitestit soveltuvat 
niille henkilöille, joilla on 
hengitysinfektion oireita, 
kuten kuumetta, nuhaa tai 
yskää. Jos kotitestistä saa 
positiivisen testituloksen, 
tulee se vahvistaa tervey- 
denhuollossa tehtävällä 
koronatestillä.

Tarkista, että valitset ni-
menomaan antigeenites-
tin. Toinen markkinoilta 
löytyvä vaihtoehto, koro-
nan vasta-ainetesti, ei ker-
ro testattavan tämänhet-
kisestä tilanteesta, vaan 
siitä, onko henkilö joskus 
sairastanut koronaviruk-
sen aiheuttaman taudin.

Alueellinen 
koordinaatioryhmä 
teki uusia linjauksia 
koronavarotoimiin

Kempeleen vammaisneu-
vosto on 25.11.2021 ko-
kouksessaan yksimieli-
sesti valinnut Kempeleen 
vammaisystävällisemmäk-
si yritykseksi Jawosamut 
Muay Thain. Vammaisneu-
vosto palkitsee yrityksen 
15.12.2021 tämän omissa 

tiloissa.
Jaowsamut Muay Thai 

tarjoaa myaythai-liikuntaa 
kaikille ikään tai kokoon 
katsomatta. Jaowsamut 
tekee yhteistyötä kaiken-
laisten ihmisten kanssa ja 
osaa muokata toiminnan 
jokaiselle sopivaksi se-

kä kannustaa ja haastaa. 
Erilaisuus ei ole este har-
rastukselle vaan mahdol-
lisuus. Yritys toimii myös 
aktiivisesti yhteistyökump-
panina muun muassa alu-
een kouluille ja Kempele 
Akatemialle.

Kempeleen vammaisystävällisin yritys 2021 
on Jawosamut Muay Thain

Liukastuminen on jalan-
kulkijoiden yleisin tapatur-
ma talviliikenteessä. Jalan-
kulkijan oma varovaisuus, 
kiireen välttäminen, liu-
kuesteiden ja oikeanlais-
ten kenkien käyttäminen 
liukkailla keleillä, sauvo-
jen ja potkurien hydöyn-
täminen tukivälineenä se-
kä jalankulkuväylien hyvä 

kunnossapito parantavat 
turvallisuutta ja ehkäisevät 
liukastumista. Myös oman 
piha-alueen hiekotuksesta 
kannattaa huolehtia.

Yleisimpiä riskipaikkoja 
ovat muun muassa oma pi-
ha, työpaikan parkkipaikka 
sekä suojatiet liukkaiden 
ajourien kohdalla. Loppu-
vuoden pimeys voi myös 

osaltaan vaikeuttaa vaara-
paikkojen ennakointia.

Erittäin liukas keli on, kun 
jään päälle sataa lunta, 
jään päälle sataa vettä tai 
jään päälle sulaa vesiker-
ros tai, kun lumi on tamp-
paantunut liukkaaksi run-
saan lumisateen jälkeen.

Lähteet: Liikenneturva ja 
Pysy pystyssä

Kuva Noora Salminen/JMT
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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.

Tietotorin omatoimikirjasto 
Kirkonkylän koulun D-talo, Koulutie 4B, 90440 Kempele. 
Sisäänkäynti Kempelehallin puoleisesta ovesta.

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

Linnakankaan omatoimikirjasto
Linnakangastalo, Linnakaarto 20, E-ovi (sisäpiha). 
Käynti sisäpihan kautta, E-ovi.

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

Kirjasto somessa
• Kempeleen kirjasto
• Kempeleenkirjasto

Joulun aukioloajat kirjastoissa
Joulun ajan poikkeukset pääkirjaston aukioloaikoihin:
• To 23.12. klo 10-16
• Pe 24.12. - 26.12. suljettu
• Pe 31.12. klo 10-16
• La 1.1.2022 suljettu
• Ke 5.1.2022 klo 10-16
• To 6.1.2022 suljettu (loppiainen)

Joulun ajan poikkeukset Tietotorin ja Linnakankaan  
omatoimikirjastojen aukioloaikoihin:
• to 23.12. klo 9-20
• 24.-26.12. suljettu
• ma 27.- pe 31.12. klo 9-20
• 1.1.-2.1.2022 suljettu
• ma 3.1.- ke 5.1. klo 9-20
• to 6.1. suljettu
• pe 7.1. klo 9-20
• la 8.1. klo 10-15

Tapahtumat
Satutuokiot torstaisin klo 10.00 
pääkirjastolla. Satutuokio soveltuu 
parhaiten yli 3-vuotiaille lapsille. Vuoden 
viimeinen satutuokio to 16.12.
Ma 13.12. klo 17.30 Olavi Keinänen 
esittelee uutta kirjaansa Rauhan, 
rahan ja rakkauden aika: tositarinoita 
yhdeksältä vuosikymmeneltä
La 18.12. klo 12-13 Lukulemmikit 
kirjastossa. Lukulemmikille pääsevät 
lukemaan kouluikäiset lapset.

Kirjallisuuspiirit
Sari Holapan kirjallisuuspiiri ti 14.12. klo 
17.30. Kirjana Liehu, Rakel: Valaanluiset 
koskettimet

Näyttelyt
Janika Knuutinen: Ihmisen peili
Haluatko pitää näyttelyn pääkirjastossa 
Zeppelinissä? Ota yhteyttä kirjastoon!

Uutta kirjastolla!
Kempeleen kunnan Toimintakeskus 
Zytyke valmistaa upeita ja uniikkeja, 
käsintehtyjä lahja- ja sisustustavaroita, 
joita voit ostaa kirjastolta! Nyt myös 
lahjatavaraa pukinkonttiin!
Tällä hetkellä saatavissa mm. 
posti -ja joulukortteja, koristeita, 
tonttulakkeja, lasten tyynyliinoja, 
säilytyspurkkeja, 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.

Kirjasto ottaa käyttöön koronapassin tapahtumissaan
Kirjastossa asioidessa ei tarvitse koronapassia.
Koronapassi otetaan käyttöön kirjastossa järjestettävissä yleisötapahtumissa 
Aluehallintoviraston määräysten mukaisesti 26.11.–25.12.2021
Kirjastotapahtumat pidetään alle 20 henkilössä tai niissä tarkistetaan yli 16-vuotiailta 
osallistujilta koronapassi ja henkilöllisyystodistus tapahtuman ovella. Tapahtumissa, 
joissa tarkistetaan koronapassi ja henkilöllisyystodistus, asia mainitaan 
tapahtumatiedotuksessa.

Toimi näin:
• Lataa koronapassi Omakannasta osoitteesta 

kanta.fi
• Passi on käytännössä sivulla näkyvä nimesi ja 

QR-koodi sekä henkilöllisyystodistus.
• Passin voi joko tulostaa tai näyttää mobiililait-

teelta.
• Passi tarkastetaan kirjaston tapahtumatilaan 

saapuessasi. Olethan ajoissa paikalla.
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kempele-opisto

Kuvataiteet
110305 Talvimaalauskurssi 
TAITOLA, MONITOIMITILA, 
Honkasentie 15 B 
• La 10.00–14.15, Su 10.00–

14.15 
• 22.–30.1.2022 
• Teija Estabrook 
• 70,00 € 
Akryyli- ja öljyvärimaalausta 
omien aiheiden parissa, 
materiaali määräytyy oman 
kiinnostuksen ja kokemuksen 
mukaan. 

Muotoilu, käden taidot
110414 Ompelun urakkailta 
joulu 
TAITOLA, OMPELUTILA, 
Honkasentie 15 B 
• Pe 16.00–0.00 
• 10.12.2021 
• Henna Luokkanen 
• 26,00 € 
Tule urakoimaan ompeluksia ja 
muita käsitöitä yhdeksi illaksi 
Taitolaan. Voit tehdä omien 
tarpeidesi mukaan joko vaatteita, 
asusteita tai sisusteita. 

110415 Nuorten ompelupaja 
kevät 
TAITOLA, OMPELUTILA, 
Honkasentie 15 B 
• Ke 15.30–17.45 
• 12.1.–23.2.2022 
• Henna Luokkanen 
• 41,00 € 
Sinä käsitöistä kiinnostunut nuori! 
Tule oppimaan ja ompelemaan 
itsellesi vaatteita ja asusteita. 
Halutessasi voit ommella myös 
sisustustekstiilejä. Riippuen 
kurssilaisten toiveista voimme 
painaa myös printtejä tai 
tehdä esimerkiksi nahkatöitä. 
Kurssilaiset hankkivat 
tarvitsemansa kankaat ja 
ompelutarvikkeet itse. 

110467 Keramiikkaa 
koululaisille 
TAITOLA, KERAMIIKKAPAJA, 
Honkasentie 15 B 
• To 15.30–17.00 
• 13.1.–28.4.2022 
• Anna Matinlauri 
• 70,00 € 
Keramiikkakerho 
4.-6.-luokkalaisille. Kerhossa 
tehdään mm. astioita ja 
veistoksia nipistely-, makkara- 
ja levytekniikalla. Aikaisempaa 
kokemusta keramiikan 
tekemisestä ei tarvita. Materiaalit 
kuuluvat kurssin hintaan. 

110474 Naisten puutyöt 
SANTAMÄKITALON KOULU, 
TEKN.LK., Peltomiehentie 5 
• Ti 17.30–20.45 
• 11.1.–22.2.2022 
• Leila Ronkainen 
• 54,00 € 
Nikkaroi kotiisi esim. naulakko, 
kenkäteline, hyllykkö tai jokin 
muu pienehkö ja keveä puutyö. 
Voit keskittyä unelmakodin 
rakentamiseen nukeille tai 
puulelujen valmistamiseen. 
Kurssi sopii myös pajunpunontaa 
harrastaneille, jotka haluavat 
valmistaa töihin puuosia. 
Aikaisempaa puutyökokemusta ei 
tarvitse olla. 

Liikunta
830134 Aloittelijoiden 
kahvakuula 
OSAO Kempele, Niittyranta, 
Niittyrannantie 5 
• Ke 19.00–20.00 
• 19.1.–13.4.2022 
• Marita Lauttamus 
• 26,00 € 
Kahvakuulaharjoittelu on 
monipuolisesti koko kehoa 
harjoittavaa toiminnallista 
treeniä. Kurssilla harjoitellaan 
kahvakuulaharjoittelun 
perusliikkeitä ja tekniikkaa. Et 
tarvitse aiempaa kokemusta 
lajista. Kurssi sopii kaikenikäisille. 
Huom! Oma kahvakuula(t) 
mukaan, mikäli sellainen löytyy. 
Suositeltavat painot aloittelijoille; 
naiset (4) 6-8 kg, miehet (8) 10-
12 kg.

830167 Juoksukoulu, kevät 
KEMPELEEN LUKIO, 
LIIKUNTASALI, Koulutie 4 B 
• Ti 17.30–19.00 
• 25.1.–19.4.2022 
• Maija Karvonen 
• 40,00 € 
Juoksukoulu on tarkoitettu 
juoksusta kiinnostuneille ja 
juoksuharrastusta aloittaville 
aikuisille. Osallistujilla ei 
tarvitse olla aikaisempaa 
juoksukokemusta, toki jo 
juoksua harrastavatkin ovat 
tervetulleita. Ensimmäisellä 
kerralla teemme helpot kuntotestit 
ja alkukartoitukset ryhmäläisille, 
samat testit tehdään myös 
viimeisellä tapaamiskerralla. 
Juoksukoulussa tehdään helppoja 
juoksutekniikkaharjoituksia 
ja käydään läpi hyvän 
juoksuasennon perusteita. 
Juoksemme helppoja 
lenkkejä. Yksi harjoituskerta 
tulee olemaan juoksua 
tukeva lihaskuntoharjoitus, 
kehonpainolla tehtynä. Samoin 
yksi kerta on liikkuvuutta ja 

kehonhuoltoa. Teemme myös 
helppoa mäkitreeniä. Ryhmässä 
keskustelemme myös levon ja 
ravitsemuksen tärkeydestä. Kaikki 
kerrat suunnitellaan ja toteutetaan 
ryhmäläisten tason mukaan. 

830168 Juoksukoulun 
jatkokurssi 
KEMPELEEN LUKIO, 
LIIKUNTASALI, Koulutie 4 B 
• Ti 19.00–20.30 
• 25.1.–19.4.2022 
• Maija Karvonen 
• 40,00 € 
Juoksukoulun jatkokurssi 
on tarkoitettu aikaisemmin 
juoksukoulun käyneille tai 
muuten jo juoksua harrastaneille. 
Kurssilta saat tukea omaan 
juoksuharrastukseesi ja pystyt 
monipuolistamaan harjoitteluasi. 
Juoksun lisäksi kurssilla käydään 
läpi erilaisia juoksua tukevia ja 
kehittäviä tekniikoita ja harjoitteita 
sekä lihaskuntoharjoituksia. 

830147 Asahi
AKATEMIAN TILA, Honkasentie 
15 A
• Su 16.45–17.30
• 9.1.2022 - 24.4.2022
• Katariina Porthan
• 20,00 €
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. 
Kokonaisvaltaisella Asahilla avaat 
lempeästi kehon liikeradat ja 
vapautat hengityksen virtaamaan 
samalla kun ylikireys helpottaa 
kehossa.

830133 Kehonhuolto
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI, Peltomiehentie 5
• Ti 19.25 - 20.25
• 11.1.2022 - 19.4.2022
• Moonika Vuoti
• 26,50 €

Kehonhuoltotunnilla avataan 
lempeästi kehon liikeratoja 
sekä vahvistetaan tukilihaksia 
helpoilla dynaamisilla liikkeillä 
omaa kehoa kuunnellen. 
Liikkuvuutta edistetään myös 
erilaisin 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 
tarvitset oman jumppa-alustan 
ja joustavat sisäliikuntavaatteet. 
Halutessasi voit ottaa 
mukaan myös juomapullon ja 
sisäliikuntakengät.

Muu opetus, kasvatus 
ja koulutus
Ikäihmisten digikurssi
TERVEYSKESKUKSEN 
KOULUTUSTILA (pääoven 
lähettyvillä)
• Ke 14.30–16.00
• 19.1.2022 – 27.4.2022
• Jari Leinonen
• 40,00 €
Kurssilla harjoitellaan tietokoneen 
ja internetin peruskäyttöä. 
Kurssilla harjoitellaan 
kirjautumaan ikäihmisten 
peruspalveluihin, mm. 
OmaVero, Kela, Omakanta yms. 
unohtamatta tietoturvaa. Kurssin 
aikana opetellaan käyttämään 
omaa tablettia tai älypuhelinta 
ja niiden liittämistä verkkoon. 
Kurssille voit halutessasi ottaa 
oman laitteen mukaan. Kurssille 
mahtuu 20 osallistujaa.

Ilmoittautuminen ja 
opiston toimiston 
vuodenvaihde
Ilmoittautuminen kursseille www.
opistopalvelut.fi/kempele tai p. 
050 463 6431.
Kempele Opiston toimisto on 
suljettu 23.1.2021-31.1.2022 
välisen ajan.
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liikuntapalvelut

Zimmarin koronaohjeet
• Vahva maskisuositus kaikille uimahallissa kävijöille. 
• Käsien pesua saippualla suositellaan.
• Käsidesiä suositellaan käytettäväksi tullessa uimaan ja lähtiessä 

pois.

Aukioloajat 
   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
• Maanantaina 6.12. Zimmari on kiinni (itsenäisyyspäivä)
• Tiistaina 7.12. avoinna klo 12.00-21.00
• 23.12.-25.12. Zimmari on kiinni 
• Tapaninpäivänä 26.12. avoinna 9.00-17.00  

(Kinkunsulatusjumppa klo 10.00-10.30)
• Perjantaina 31.12. avoinna 9.00-17.00
• Uudenvuodenpäivä 1.1.2022 Zimmari on kiinni

Uudet zimmarikortit
Zimmarissa käytössä olevat itsetehdyt ja laminoidut paperikortit 
vaihdetaan uusiin muovikortteihin viimeistään kesäkuuhun 2022 
mennessä.
Vaihtaessasi tai ostaessasi uuden kortin, peritään 3€ 
rekisteröintimaksu.  
Laminoidut kortit käyvät kesäkuuuhun 2022 asti ja sen jälkeen 
vanhoja kortteja ei voi enää käyttää. 

Kempeleen kuntalaisilla on nyt mahdollisuus 
tulla tekemään inbody-mittauksia Zimmariin
• Ajankohta: pe 10.12. klo 15-19 ja la 11.12. klo 8-12
• Mittaukset Kempeleen kuntalaisille hintaan 10€ (Muille 20€)
• Maksu: kortilla tai käteisellä (tasaraha)
• Ennen mittausta, perehdy valmistautumisohjeisiin: https://inbody.

fi/kategoria-kuluttajat/valmistaudu-oikein-kehonkoostumusmittauk-
seen/

• Varaa aikasi täältä: vello.fi/tmi-skeranen
• Peruthan aikasi viimeistään edellisenä päivänä, mikäli et 

pääsekään paikalle
Lisätietoja ja vastauksia kysymyksiisi saat ottamalla yhteyttä:
Sanna Keränen, +358 50 517 0331, valmentajakeranen@gmail.com

Akatemia Action - maksuttomia  
harrastuksia koululaisille!
Katso tarjonta: https://www.kuntapalvelut.fi/kempele/
HUOM! Parkour-ohjaaja kevääksi hakusessa - ota yhteyttä  
mika.takalahti@kempele.fi

nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyö 
Etsivä nuorisotyö tukee 
15–28-vuotiaita kempele-
läisiä nuoria. Etsivän nuo-
risotyön avulla voit löy-
tää polkusi, joka voi liittyä 
esim. työnhakuun, opiske-
luun tai itsenäistymiseen. 

Työpajatoiminta
Kempeleen starttipaja tar-
joaa tukea 18–28-vuoti-
aiden työttömien ja ilman 
opiskelupaikkaa olevien 
nuorten elämänhallintaan. 
Starttivalmennus toteu-
tetaan ryhmämuotoisena 
toimintana, mutta sisältää 
myös yksilövalmennusta. 

Yhteystiedot

Vs. nuorisopalvelujen 
päällikkö
• Heidi Alatalo,  

p. 050 3078 981

Nuorisotyöntekijät
• Riikka Kärkkäinen,  

p. 044 4972 288
• Pirjo Ranta, p. 050 

3078 678

Etsivät 
nuorisotyöntekijät
• Heikki Tervola,  

p. 040 5956 922
• Jemina Maijanen,  

p. 050 3163 741
• Kempeleen etsivä  

nuorisotyö
• @kempeleenetsivanuori-

sotyo
• #Kempeleen Etsivä 

Nuorisotyö,  
EtsiväHeikki#9945, 

Kempeleen Starttipaja
• Sanna Härmä,  

p. 050 3163 768
• Reetta Lahtinen,  

p. 050 3163 766
• @kempeleen_start-

tipaja

Ohjaamo Kempele
• Juho Ljokkoi,  

p. 040 6116 885
• Ohjaaja Annika  

Savolainen 
p. 040 1821 244

• @ohjaamokempele
• Ohjaamo Kempele
• @ohjaamokempele

Lisätietoa 
nuorisopalveluista
• www.kempele.fi/nuori-

sopalvelut
• SähköpostIt:  

etunimi.sukunimi@
kempele.fi

• Kempeleen  
nuorisopalvelut

• @kempeleen_nuoriso-
palvelut

Palveluja nuorille  
yhden oven taktiikalla
Ohjaamo 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! 
Joulukuussa tapahtuu:
• 2.12. Ohjaamon Olkkari klo 16-18
• 16.12. Työnhakutorstai 12-18 & 

Ohjaamon Olkkari klo 16-18

Huomioithan joulunajan poikkeavat 
aukioloajat:
• Ohjaamo on kiinni 6.12., 23.12., 24.12., 

31.12. sekä 6.1. ja 7.1.
• Ohjaamo on auki 27.-30.12.2021 sekä 

3.-5.1.2022 klo 12-16.

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
Toimintaa järjestetään Kempele 
Akatemialla, Linnakankaan koululla ja 
Kirkonkylällä Tietotorilla. 
Nuorisotyön tilatoiminta avoinna 
normaalisti ke 22.12. saakka. 
Ma klo 13-15 Lastenvuoro  
 Kempele Akatemia
 klo 17-20 Nuortenilta  
 Kempele Akatemia
Ti klo 13-15 Lastenvuoro Tietotorilla 
 klo 17-20 Nuortenilta  
 Linnakankaan koulu
Ke klo 13-15 Lastenvuoro  
 Kempele Akatemia
 klo 17-20 Nuortenilta  
 Kempele Akatemia
To klo 13-15 Lastenvuoro Tietotorilla
Pe klo 18-23 Yökahvila  
 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

Joulukuun ja joululoman 
nuorisotyön aukiolot:
• MA-KE 27.-29.12.2021 & MA-KE 3.-

5.1.2022
• Kempele Akatemia (Honkasentie 15)
• Nuortenillat 7.lk-17v klo 16-20 
• Lastenvuorot 3.-6.lk klo 12-15 
• Toiminnot jatkuvat normaalisti 10.1. 

alkaen.
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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.

Joulumarkkinat
Pirilässä

Markkinamyyjiä: myynnissä mm. käsitöitä,
leivonnaisia, puutöitä, koruja, vihtoja, joulukoristeita...

klo 10.00 Liikkuva Laulureppu
klo 10.40 Jouluhartaus
klo 11.00 JouluSet Markku & Heikki
klo 12.00 Tiernapojat
klo 13.00 Kamarikuoro Aiolos
klo 13.45 Tulikukan tulishow
Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Joulupukki tavattavissa koko päivän! 
Poniratsastusta.                           

 
La 18.12.2021 klo 10–14 Pirilän tilalla

 Piriläntie 175, 90440 Kempele

Vapaa pääsy!

Tulethan
tapahtumaan

terveenä!

www.kempele.fi/kulttuuri

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 20.1. 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

Kuva Mari Penttilä

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 
Nuorisoseurantalolla. 
Esityksiin on otettu käyttöön koronapassi. 
Varaattehan mukaanne esitykseen EU:n 
koronatodistuksen (koronapassin) joko paperille 
tulostettuna tai ladattuna puhelimeenne. 
Koronatodistuksen saa ladattua ja tulostettua 
Omakannasta tai sen voi pyytää paperisena 
terveydenhuollosta. Passia ei tarkasteta alle 
16-vuotiailta. Tarkistamme passit lipunmyynnissä 
lippujen lunastuksen yhteydessä.

Kempeleen kunnan pikkujoulutarjous
Kempeleen kulttuuritoimi on varannut lippuja 
esitykseen sunnuntaina 12.12. klo 14.00 Kempeleen 
Nuorisoseurantalolla. Liput 11 e / sis. kahvit & 
joulutortut. Ilmoittautuminen: Kempeleen kirjasto 
kirjasto@kempele.fi tai p. 050-316 9409 torstaihin 
9.12. mennessä.

Esitykset Kempeleessä 
(Kempeleen Nuorisoseurantalo):
• pe 10.12. klo 18.00 
• la 11.12. klo 16.00
• su 12.12. klo 14.00 *pikkujoulutarjous*

www.nuuteatteri.net

Myyjiä mahtuu vielä mukaan tapahtumaan! 
Tapahtumaan otetaan noin 80 markkinamyyjää. Myyntipaikat ovat ulkona Pirilän sisäpihalla, ja ne ovat 
katoksettomia ja sähköttömiä pöytäpaikkoja. Ulkona on rajattu määrä teltallisia paikkoja (täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä). Myyjä voi tuoda paikalle myös oman pöydän ja teltan. Myyntipaikat ovat 
maksuttomia.
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.kempele.fi/kulttuuri. 
Ilmoittautuminen pe 10.12.2021 mennessä.

Huom! Siirretty tammikuulle!


