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Kempele-opisto – elinikäisen oppimisen
ja hyvinvoinnin edistäjä
Piristysruiske, harrastus, valopilkku, lepopaikka, kunnonkohottaja, kohtauspaikka, ystävät, hyvän
olon lähde, luovuuden lähde. Edellä poimintoja siitä millaisia kielikuvia opiskelijat antoivat sanalle kansalaisopisto, kun heiltä kysyttiin
millainen merkitys kansalaisopistoopiskelulla on ollut heidän elämässään (Manninen 2018). Vastauksista saa hyvin nopeasti yleiskuvan
siitä että opiskelijat näkevät kansalaisopiston mukavana harrastus- ja
virkistäytymispaikkana, joka tarjoaa piristystä arkeen, sekä lukemattoman määrän muitakin positiivisia
asioita. Opinnot perustuvat ihmisen
omaan kiinnostukseen, motivaatioon sekä haluun oppia ja kehittyä. Tutkimusten mukaan kursseille
osallistuminen tuottaa opiskelijoille
hyvinvoinnin lisäksi itseluottamusta, uuttaa arkeen tai työhön liittyvää osaamista, ystävyyssuhteita
sekä erilaisia positiivisia taloudellisia vaikutuksia.

Kurssit ovat kaikille avoimia
Kempele-opiston opintotarjonnassa pääpaino on taito- ja taideaineissa, musiikissa sekä liikunnan
kursseissa. Lukuvuonna 2016–
2017 kurssien netto-opiskelijamäärä oli lähes 1700. Opiskelijoista reilu viidennes tuli Kempeleen
kunnan ulkopuolelta. Kuntarajojen
ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden

heti netin kautta vuorokauden ympäri tai soittamalla opiston toimistoon.

Etuuksia senioriväestölle
ja työttömille
Kempele-opisto tarjoaa kempeleläisille työttömille yhden kurssin lukuvuoden aikana ilmaiseksi. Lisäksi 90 vuotta täyttäneille kaikki kurssit ovat maksuttomia. Opetushallituksen myöntämää opintoseteliavustusta voidaan hakemuksesta
käyttää eläkeläisten, oppimisvaikeuksia kokevien tai alhaisen pohjakoulutuksen omaavien kurssimaksujen alentamiseen.

Kansalaisopisto
tulevaisuuden kunnassa

kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti kädentaitojen kurssit. Nykyaikaiset työvälineet sekä osaava
opettajakunta ovat tässäkin suhteessa valttejamme.
Kempele-opistossa aloitettiin elokuussa lapsille ja nuorille tarkoitettu musiikin yleisen oppimäärän
mukainen taiteen perusopetus.
Opintoihin ei ole erillisiä pääsykokeita vaan mukaan pääsee ilmoit-

tautumalla.

Uutena toimintana
kesälukukausi
Pyrimme jatkuvasti kehittämään
toimintaamme kuntalaisilta saatujen palautteiden ja kurssiehdotusten pohjalta. Saamiemme palautteiden seurauksena Kempele-opistossa toteutetaan touko-heinäkuun

aikana kesälukukausi. Kurssisuunnittelu on parhaillaan käynnissä ja
ohjelma kesän kursseista julkaistaan alkuvuodesta. Ennen kesälukukauden käynnistymistä oppimisen nälkää voi tyydyttää niin
syys- kuin kevätlukukauden monilla lyhytkursseilla. Kevään kursseille
ei aiemmista vuosista poiketen ole
erillistä ilmoittautumisaikaa vaan
kursseille voit ilmoittautua vaikka

Kunnan rooli sivistys- ja hyvinvointipalvelujen tuottajana on merkittävä. On tärkeää, että pystymme
jatkossakin joustavasti ja ketterästi vastaamaan sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin että paikallisiin ja
alueellisiin sivistyksen ja hyvinvoinnin tarpeisiin, elinikäisen oppimisen
mahdollistajana.
Merja Hillilä
Kempele-opiston rehtori
Kempeleen kunta

Ole hyvä ja vaikuta – kysely kuntalaisille
Yllätyspalkintoja!

Kempeleen kunta toteuttaa 7.11. - 9.12.2018 välisenä aikana kyselyn kuntalaisille. Jo vuodesta 2002 kunta on kuntalaiskyselyin kartoittanut kuntalaisten
tyytyväisyyttä kunnan palveluihin. Edellinen kysely suoritettiin ensimmäistä kertaa kunnan nettisivuilla ja facebookissa loppuvuodesta 2016. Vastaajien määrä
oli aikaisempia kertoja huomattavasti korkeampi. Tehdään tänä vuonna uusi ennätys!

Vastaamaan pääset osoitteessa: www.kempele.fi/asukaskysely
Tutustuthan myös Kempeleen uuteen strategiaan osoitteessa www.kempele.fi/strategia
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TEKNISET PALVELUT

Kempeleen
Ommaiskahvila

Myytävänä polttopuita
Tekniset palvelut myy tarjousten perusteella polttopuita.
Myytävät kasat sijaitsevat:
Metsärinteellä Hovinmetsäntien ja Käpälälaudan
risteyksessä ja
Kokkokankaalla, Kokkokankaan päiväkodin - Haukkakaarto 17 välisellä puistoalueella.
Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää kaikista kasoista, mutta tarjoajalla on mahdollisuus saada vain kaksi
kasaa.
Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa kunnantalonneuvonnasta os. Asemantie 1 tai Kempeleen kunnan internet-sivuilta osoitteesta www.kempele.fi.

omaishoitajien jaksaminen!

Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa
perjantaihin 16.11.2018 klo 12.00 mennessä,
merkillä POLTTOPUUT
		
- kunnantalon neuvontaan Asemantie 1
		
- kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi .
Maksu laskutetaan. Polttopuut voi hakea, kun lasku on
maksettu.

tervetuloa! kahvitarjoilu!

Lisätietoja:
Paula Taskila p. 050 316 9669
7.11.2018
Tekniset palvelut
Kempeleen kunta | Asemantie 1 | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5587 2298 | www.kempele.fi

JATKO-OPINTOILTA KEMPELEEN
KUNNAN 9.-LUOKKALAISILLE
JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN
Tervetuloa jatko-opintoiltaan tiistaina 27.11. Linnakankaan
koululle. Illan tarkoituksena on tarjota tietoa, vinkkejä ja vaihtoehtoja tulevaisuuden mahdollisuuksista.
• klo 17.30 alkaen Linnakankaan ja Ylikylän koulujen 9. luokkien oppilaat ja huoltajat
• klo 18.00 alkaen Kirkonkylän koulun 9. luokkien oppilaat ja
huoltajat
Illassa mukana asiantuntijoita sekä opiskelijoita seuraavilta
tahoilta:

Itsenäisyyspäivä
Kempeleessä
Kempeleen kunta järjestää Itsenäisyyspäivän juhlan.
Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2018 klo 10.00
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa
(Kissaojantie 12, 90450 Kempele)
Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Jos tarvitset kuljetusapua juhlaan,
ota yhteyttä Anne Toppariin p. 050 463 6457.
Tervetuloa!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OSAO, Kempele-Liminka
OSAO, Kontinkangas
OSAO, Kaukovainio, Palvelut
OSAO, Kaukovainio, Tekniikka
OSAO, Muhos
Ammattiopisto Luovi, Liminka-Muhos-Oulu
Suomen Diakoniaopisto, Oulun toimipiste
Kempeleen lukio
Oulun Lyseon lukio ja IB-ohjelma
Kastellin lukio ja urheilulukio
Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukio
Madetojan musiikkilukio
Pudasjärven lukio, ilmailulinja
Kempele Akatemia, nuorisopalvelut
10.luokka
Valma-koulutus, OSAO
Vaihto-oppilasjärjestö AFS
OSAO, Ovi
Koulutuskeskus Brahe
Tyrnävän monimuotolukio

Lämpimästi tervetuloa!
Kempeleen peruskoulujen opot Anni Korteniemi,
Jutta Kokkonen, Virve Jouhten ja Kai Kela
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LIIKUNTAPALVELUT
SOVELTAVAN LIIKUNNAN RYHMIÄ:
LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN KEMPELEEN SOVELTAVAN LIIKUNNANRYHMIIN www.kempele.fi/soveltavaliikunta tai Juha Vuoti p. 040 570 4711, juha.vuoti@kempele.fi

Liikuntastartti-kurssit
• Liikuntastartti voima-tasapainojumppa Kempele Akatemian liikuntatilassa maanantaisin klo 9:45–10:45 / uusi ryhmä alkaa tammikuussa 2019
• Liikuntastartti kuntosali terveyskeskuksen kuntosalilla tiistaisin klo
11:00–12:00 / uusi ryhmä alkaa helmikuussa 2019
Liikuntastarttikurssit ovat matalan kynnyksen starttikursseja henkilöille,
joilla ei ole säännöllistä liikuntaharrastusta ja heidän on vaikea osallistua
yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja
erityisosaamista. Ryhmään ohjaudutaan liikuntaneuvonnan kautta.
Soveltava kuntosali
Soveltava kuntosali terveyskeskuksen kuntosalilla torstaisin klo 11:00–
11:45
Ryhmä tarkoitettu henkilöille joiden on vaikea osallistua yleisesti tarjolla
olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista
ja jotka tarvitsevat apua kuntosalilaitteiden käytössä ja niille menemisessä. Ryhmään ohjaudutaan liikuntaneuvonnan kautta.
Hyvän mielen liikuntaryhmä
Hyvän mielen liikunta keskiviikkoisin klo 15:00–16:00 ZemppiAreenalla
12.9.2018 alkaen.
Hyvän mielen liikuntaryhmään voit tulla kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja, hakemaan vinkkejä liikuntaharrastamiseen tai tulla etsimään kadoksissa ollutta kipinää liikuntaan. Ryhmä on tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille.
Erityislasten liikuntakerho
9-12-vuotiaiden erityislasten liikuntakerho maanantaisin klo 17:45–18:30
Ylikylän koululla.
Liikuntakerhossa tutustutaan ja kokeillaan erilaisia lajeja lasten toiveiden
mukaan.

Poikkeavat
aukioloajat:

- Torstai 15.11.
avoinna klo 6.30 – 18.00
(aikuisten tunnelmauinti klo
18.00 – 21.00, katso mainos)
- Itsenäisyyspäivän
aatto 5.12. avoinna
klo 6.30 – 17.00
- Itsenäisyyspäivä 6.12.
suljettu

Kempele Akatemia
• Virkistysuimala
Zimmari
Pekurintie 1, Kempele
• Palvelupiste
p. 050 316 9406
www.kempele.fi
-Zimmari

ZIMMARIN ALOITTAVAT VAUVAUINTIRYHMÄT TAMMIKUUSSA 2019
Uudet vauvauintiryhmät aloittavat lauantaina 5.1.2019.
Haku ryhmiin alkaa keskiviikkona 5.12. klo 10.00
netin kautta www.kempele.fi/zimmari vauvauintisivuilla.
Jokaisen vauvauintiryhmän alle tulee www-linkki ilmoittautumislomakkeeseen, jonka kautta ilmoittautuminen tapahtuu.
Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Saatte heti tiedon oletteko päässeet mukaan ryhmään. Merkitsethän
ryhmän aikataulun itsellesi. Vauvauinnin hinta 55 € / 4 kertaa.
Vauvauintimaksu
sisältää vauvauinninohjauksen sekä uintimaksun 2 aikuiselta
ja vauvalta.
Vauvauinnin voi aloittaa, kun vauva on täyttänyt 3 kuukautta ja
painoa on vähintään 5 kiloa.
Tällöin valveilla olo aika on riittävän pitkä ja vauva jaksaa fyysisen rasituksen ja lämpötilojen vaihtelut.
Infotilaisuus ryhmiin päässeille perheille järjestetään torstaina 3.1.2019 kello 19 Zimmarin kahviossa.
Alkeis1
Lauantaisin klo 8.00 - 8.30
Ryhmä on tarkoitettu uusille vauvoille, jotka eivät ole olleet ennen vauvauinnissa. Aloitusikä 3 – 9 kk.
Ryhmään ei oteta isompia sisaruksia, jotta vauvauintihetki säilyisi rauhallisena. Syksyllä 2019 perheillä
on mahdollisuus jatkaa vauvauinnin jatkoryhmässä.
Alkeis2
Lauantaisin klo 8.30 - 9.00
Ryhmä on tarkoitettu uusille vauvoille, jotka eivät ole olleet ennen vauvauinnissa. Aloitusikä 3 – 9 kk.
Ryhmään ei oteta isompia sisaruksia, jotta vauvauintihetki säilyisi rauhallisena. Syksyllä 2019 perheillä
on mahdollisuus jatkaa vauvauinnin jatkoryhmässä.
Sisar1
Lauantaisin klo 9.00 - 9.30
Sisar1 on tarkoitettu 3 – 9 kk vanhoille vauvoille ja heidän alle kouluikäisille sisaruksille sekä kahdelle
aikuiselle. Syksyllä 2019 perheillä on mahdollisuus jatkaa sisaruimareiden jatkoryhmässä.
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KULTTUURI
Kulttuuripassitapahtumat 2018-2019
Kempele-opisto
Kurssi 110300: Grafiikkapaja lapsille. Kurssimaksu 18,00 €
Kurssi 110435: Koululaisten käsityöpaja. Kurssimaksu 45,00 €
Kurssi 110438: Kesäkässää koululaisille. Kurssimaksu 36,00 €
Kurssi 110467: Makramee solmeilu lapsille ja nuorille. Kurssimaksu 25,00 €
Kempeleen kirjasto
La 24.11. klo 11.00 Lasten konsertti: Pentti Punkin Syntymäpäivät. Vapaa pääsy!
La 1.12. klo 11 Lasten jouluinen yhteislaulutilaisuus, laulattajana Liikkuva laulureppu. Vapaa pääsy!
La 12.1.2019 klo 11 ja klo 13 Muurahaisia pesässä - Tarinoita ja lauluja. Koko perheen konsertti. Esiintymässä
Soiva Siili ja stand up -koomikko Matti Patronen.
Kempeleen kirjaston vaihtuvat taidenäyttelyt: Tutustumalla Kempeleen pääkirjastossa oleviin taidenäyttelyihin
saat kulttuuripassileiman! Huom. Yhdestä näyttelystä vain yksi leima.
Kempele Akatemia
Pe 7.12. klo 18.00-23.00 Yökahvila
Kempeleen kotiseutumuseo
La 15.12. Museon joulu. Vapaa pääsy!
Liikuntapalvelut
Pe 1.3.2019 klo 18-21 Vesidisko Zimmarissa 2009 syntyneille ja vanhemmille lapsille.
Vesidisko soveltavan liikunnan päivänä erityislapsille keväällä 2019. Päivämäärä tarkentuu myöhemmin.
Tapahtumia päivitetään jatkuvasti!
Seuraa ilmoittelua osoitteesta www.kempele.fi/kulttuuripassi

Ulvova mylläri Nuu-teatterissa

Nuu-teatterin 10-vuotisjuhlaesitys on Arto Paasilinnan samannimiseen
menestysromaaniin perustuva kotimainen klassikkokomedia Ulvova mylläri.

Gunnar Huttunen saapuu pieneen peräpohjalaiseen kylään ja kunnostaa rappiolle jääneen vanhan myllyn.
Kyläläisten hämmästykseksi omalaatuinen mylläri alkaa ulvoa öisin ja imitoida eläimiä ja pitäjän asukkaita.
Luvassa on oikea hullunmylly. Arto Paasilinnan Ulvova mylläri on koominen ja koskettava tarina erilaisuudesta, rakkaudesta ja toveruudesta. Herkullinen veijarinäytelmä on kuvaus kapeakatseisesta yhteisöstä, ja
se on myös yksilönvapauden ylistys, joka kannustaa kuuntelemaan sydämen ääntä.
Nuu-teatterille esityksen ohjaa ja dramatisoi Marko Pohjanrinne. Nuu-teatteri toteuttaa näytelmän yhteistyössä Kempeleen Nuorisoseuran kanssa. Esityksen ensi-ilta on 2.11.2018 Kempeleessä ja näytelmä vierailee myös Oulun Valveella ja Haukiputaan Teatterikuopalla.
JOULUTARJOUS
Kempeleen kulttuuritoimi on varannut lippuja esitykseen lauantaina 1.12. kello 17
Kempeleen Nuorisoseurantalolla. Liput 11 e / sis. kahvit & joulutortut. Ilmoittautuminen: Kempeleen kirjasto
p. 050-3169409 tai Anne Toppari p. 050-4636457 keskiviikkoon 28.11.2018 mennessä.

Kempeleen esitykset:

16.11. pe 19.00, 17.11. la 17.00, 23.11. pe 19.00, 25.11. su 15.00, 1.12. la 17.00 (JOULUTARJOUS),
2.12. su 15.00, 14.12. pe 19.00, 15.12. la 17.00
--www.nuuteatteri.net

Museon joulu
Ja paljon muuta!
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KIRJASTO

KEMPELEEN KIRJASTO
PÄÄKIRJASTO
Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs.
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
p. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu: www.kempele.fi/
kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat salanumeron avulla www.outi.finna.fi

tai toimintakyvyn muunlaisen heikentymisen takia.

Ma
16-20 (kirjastonhoitaja paikalla
klo 16-19)
Ti
Suljettu
Ke
16-20 (omatoimiaika)
To
Suljettu
Pe
16-20 (omatoimiaika)
La
10-15 (omatoimiaika)

Kysy lisää kirjastosta p. 050-3169 409.
TAPAHTUMAT
La 17.11. klo 12.00 kirjailijavieraana Leena Lehtolainen.
La 24.11. klo 11.00 Lasten konsertti: Pentti Punkin Syntymäpäivät
La 1.12. klo 11.00 Lasten jouluinen
yhteislaulutilaisuus, laulattajana
Liikkuva laulureppu!
La 1.12. klo 13.00 Rakkaimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuus. Tervetuloa laulamaan rakkaimpia joululauluja Duo Ritunskin johdolla!
La 12.1.2019 klo 11 ja klo 13 Muurahaisia pesässä - Tarinoita ja lauluja. Koko perheen konsertti. Esiintymässä Soiva Siili ja stand up
-koomikko Matti Patronen. Esityksen kesto n. 40 min ja on sisällöltään sopiva kaikenikäisille. Huom.
Kaksi esitystä!
KIRJASTON KAIKKIIN TAPAHTUMIIN ON VAPAA PÄÄSY!

Poikkeuksia aukioloaikoihin: Linnakankaan kirjasto avoinna pe 30.11. klo 1618
NÄYTTELYT PÄÄKIRJASTOLLA
Marraskuu: Outi Vilmingon valokuvanäyttely Barcelona

Ma-pe 10 - 20
La
10 - 15
Kirjasto suljetaan pyhien aattoina
klo 16.
Muutoksia aukioloaikoihin: Pääkirjasto avoinna ke 5.12. klo 10-16.
Kirjasto suljettu itsenäisyyspäivänä to 6.12.
TIETOTORI LÄHIKIRJASTO
– KOULUKIRJASTO
Koulutie 4B, 90440 Kempele
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Ma
Ti
Ke
To
Pe

p. 050 3169 409 (pääkirjasto)
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi

11-16, omatoimiaika 17-20
Suljettu
11-16
Suljettu
Suljettu

LINNAKANKAAN KIRJASTO
- OMATOIMIKIRJASTO
Linnakaarto 20
90450 Kempele

SATUTUOKIOT
Satutuokiot torstaisin pääkirjastolla klo
10.00. Tuokion kesto on noin 20-30 minuuttia.
Satutuokiolla on käytössä satupassi kymmenen leimaa keränneet saavat
pienen palkinnon!
KIRJALLISUUSPIIRIT
Tavallisten miesten kirjallisuuspiiri
to 13.12. klo 18. Kirjana Panteleimon: Tapahtui jouluaattona. Kahvi
-ja teetarjoilu. Vetäjänä Veli-Matti
Touru.
Sari Holapan kirjallisuuspiiri ke
14.11. klo 18. Kirjana Soyinka, Wole: Isara. Kahvi -ja teetarjoilu.

KIRJASTO SOMESSA
/Kempeleen kirjasto

/Kempeleenkirjasto

KIRJASTON KOTIPALVELU
Kirjaston kotipalvelulla tarkoitetaan kirjastoaineiston toimittamista maksutta
asiakkaalle kotiin. Palvelu on tarkoitettu
niille, jotka eivät itse pääse asioimaan
kirjastoon esim. korkean iän, sairauden

© Kira Gluschkoff

ä ä ä

Lisää otsikko
La 17.11.2018 klo 12.00
Kirjailijavieraana

LEENA LEHTOLAINEN
Kempeleen kirjastossa
Vapaa pääsy!
Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs.

Lauantaina 24.11.2018 klo 11.00
Kempeleen kirjastossa
Vapaa pääsy!
Kesto n.45min.
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KIRJASTO
Lapsille yhteislaulutilaisuus!

Rakkaimmat
joululaulut
LA 1.12.2018 KLO 11.00
KEMPELEEN
KIRJASTOSSA
Vapaa pääsy!
KEMPELEEN KIRJASTO,
KAUPPAKESKUS ZEPPELIN,
3.KRS.

Vapaa pääsy!

NUORISOPALVELUT
NUORISOTYÖ
TIETOTORIN LASTEN- JA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
ma, ti ja to klo 13.00–15.30
Nuoret (5.-7.-luokkalaiset):
ma klo 17.00–20.00 (5.-6. lk. klo 17.00–19.00)
AKATEMIAN LASTEN- JA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
Media- ja pelitalo ma klo 13.00–15.30
Mediaryhmä ti klo 14.00–15.30 (ennakkoilmoittautuminen
kunnan kotisivuilta)
Nuoret (7.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat):
ke klo 17.00–20.00
to klo 17.00–20.00
Yökahvilat (7.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat):
pe klo 18.00–23.00
16.11., 30.11. ja 7.12.
Yökahvilat ja seurakunnan Yöpappilat vuorottelevat, joten
Akatemian tila on avoinna melkein jokaisena perjantaina ko.
aikaan. (Pe 2.11. ei Yökahvilaa.)
LINNAKANKAAN LASTEN- JA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
to klo 13.00–15.30
VUODEN NUORI 2018
Kenestä vuoden nuori 2018? Tee oma ehdotuksesi vuoden
nuoresta!
Vuoden nuori on aktiivinen, aloitteellinen ja aikaansaava positiivinen toimija. Hän on mukana esimerkiksi koulun tai oppilaitoksen osallisuustoiminnassa, vapaaehtoisena nuorisotai järjestötyössä. Lisäksi hän on muita huomioiva, ystävällinen ja reilu kaveri.
Ehdotuksia lyhyellä perustelulla voi laittaa 1.-18.11.2018 välisenä aikana www.kempele.fi/nuorisopalvelut.
Lisätietoja Sari Okkoselta.

LEIRIT JA RETKET
Varhaisnuorten joululeiri 14.–16.12.2018
1.-7.-luokkalaisille leirikeskus Luurinmutkassa, Utajärvellä.
Leirin hinta on 51€ ja se järjestetään yhteistyössä Kempeleen seurakunnan kanssa. Lisätietoja: Matias Jurmulta.
Ilmoittautumiset 1.11.–30.11.2018, www.kempele.fi/nuorisopalvelut

LASTEN MEDIARYHMÄ
Oletko kiinnostunut somesta, kuvaamisesta, bloggauksesta tai haluatko toimia nuorisopalvelujen omana reportterina? Ryhmät ideoivat ja tuottavat materiaalia nuorisopalvelujen julkaisuihin, kuten verkkolehteen tai Instagramiin. Osaatko tai oletko kiinnostunut oppimaan esimerkiksi videoiden tekemistä, kuvien muokkausta, sarjatai pilakuvien tekemistä ajankohtaisista uutisista? Tule
mukaan ja kerro hauskat/hullut ideasi, ne ovat parhaita!
Lisätietoja: Heidi Marjomaa-Mikkolalta ja Matias Jurmulta.

Nuori Kulttuuri TEATRIS 2019
Nuori Kulttuuri -toiminnan ydin on vuosittain toteutettava nuorten taidetapahtumien katselmuskokonaisuus.
Se koostuu yli kahdestakymmenestä alueellisesta ja
yhdestä valtakunnallisesta tapahtumasta. Aluetapahtumat ovat avoimia kaikille 10-25 -vuotiaiden nuorten
ryhmille, ja osa ryhmistä valitaan esiintymään valtakunnalliseen tapahtumaan. Lajit ovat vuorovuosin tanssi (Moves), musiikki (Sounds) ja teatteri (Teatris), joista
vuonna 2019 vuorossa on esittävien taiteiden katselmus Teatris.
Valtakunnallinen nuorten taidetapahtuma Nuori Kulttuuri Teatris järjestetään ensi vuonna Jyväskylässä
24.–26.5.2019. Kyseessä on yksi maamme suurimmista nuorten taidetapahtumista.
www.nuorikulttuuri.fi/moves
www.nuorikulttuuri.fi/tapahtumat

Kokoa oma porukkasi kasaan ja ole yhteydessä
Pirjo Rantaan!

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU
Kempele Akatemia, Honkasentie 15, 90450 Kempele
Keskiviikkoisin klo 17–18
Kempeleen pääkirjasto, Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
Torstaisin klo 16–18
Tavoitat Kempeleen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun
myös WhatsApp:sta,
p. 050 3169 694
Kempeleen nuorten tieto- ja neuvontapalvelu tarjoaa kaikille alle 30-vuotiaille maksutonta tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja
tilanteissa.
Voit tulla käymään aukioloaikoina ilman ajanvarausta tai varata oman ajan. Saat tietoa ja ohjausta muun muassa työnhakuun, opiskeluun, asumiseen, harrastuksiin ja muihin sinua koskeviin ja askarruttaviin kysymyksiin.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö auttaa 15–28-vuotiaita kempeleläisiä.
Etsivän nuorisotyön kautta nuoret saavat tietoa eri palveluista ja mahdollisuuksista esim. opiskeluun, työnhakuun,
asumiseen, vapaa-aikaan, toimeentuloon tai terveyteen liittyvissä asioissa. Työntekijän kanssa yhdessä pyritään löytämään nuoren tilanteeseen sopivat palvelut ja jatkopolut.
Etsivä nuorisotyöntekijä on käytännön apuna asioiden selvittelyssä ja hoitamisessa. Tuki on maksutonta ja perustuu
luottamukseen sekä vapaaehtoisuuteen. Etsivällä nuorisotyöllä on myös nuorille aikuisille suunnattua pienryhmätoimintaa. Työntekijöihin voi olla suoraan yhteydessä tai jättää
yhteydenottopyynnön kunnan kotisivuilla olevan lomakkeen
kautta.
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NUORISOPALVELUT
NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA
Zuumi-paja on starttipajatoimintaa, jonka tehtävänä on tarjota tukea alle
29-vuotiaiden työttömien ja ilman opiskelupaikkaa olevien nuorten elämänhallintaan. Pajatoiminta tukee nuoren etenemistä kohti hänen omia
tavoitteitaan. Pajalle hakeudutaan kotisivuilla olevan lomakkeen kautta,
kaikki hakijat haastatellaan. Lisätietoja Heidi Huotarilta.

Seinätön työpaja
Seinätön valmennus tarjoaa tukea ja ohjausta kempeleläisille alle 29-vuotiaille työnhakijoille. Seinättömän valmennuksen tavoitteena on, että nuori
työnhakija saa kokemusta työelämästä ja siirtyminen avoimille työmarkkinoille helpottuu. Lisätietoja Stiina Leinolta.

YHTEYSTIEDOT

vs. Nuorisopalvelujen päällikkö
Sari Okkonen, p. 050 3078 981
Nuoriso-ohjaajat
Matias ”Matti” Jurmu, p. 044 4972
288
Pirjo Ranta, p. 050 3078 678
Heidi Marjomaa-Mikkola, p. 040
1821 244
Ohjaaja, p. 044 4972 287
Vapaa-ajanohjaaja
Petri Huurinainen, p. 044 4972 286
Etsivät nuorisotyöntekijät
Laura Sarjanoja, p. 050 3163 740
Marika Arola, p. 050 3163 741

Zuumi-pajan ohjaaja
Heidi Huotari, p. 050 3163 766
Seinättömän työpajan valmentaja
Stiina Leino, p. 040 6634 195
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@kempele.fi
Lisää tietoa toiminnastamme
osoitteesta:
www.kempele.fi/nuorisopalvelut

Kempeleen nuorisopalvelut

@kempeleen_nuorisopalvelut
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KEMPELE-OPISTO
Kevätlukukauden kursseille ei ole erillistä ilmoittautumisaikaa. Kaikille Kempele-opiston kursseille voit
ilmoittautua joko Kempele-opiston nettisivun kautta
tai puh. 050 4636 431.

SEURAAVILLA SYYSLUKUKAUDEN
KURSSEILLA ON VIELÄ TILAA:
110466 Yksilöllisiä koruja
makrame-tekniikalla
TAITOLA
Asemantie 1
pe 17.00-21.00
23.11.2018-30.11.2018
Leena Oikkonen
Kurssimaksu 25,00 €
Kurssilla solmeilemme erilaisia makrame-tekniikkaan kuuluvia solmuja valmistaen käsikoruja, korvakoruja, kaulakoruja sekä asusteita. Halutessasi voit valmistaa myös isompia
makrameetöitä kuten amppeleita ja sisustustekstiilejä. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ilmoittautumisen yhteydessä, saat viikko ennen
kurssin alkua infoa tarvittavista materiaaleista.
110436 Joulukorttipaja lapselle ja aikuiselle
TAITOLA
Asemantie 1
la 09.30-12.00
1.12.2018
Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 20,00 €
Ilahduta läheisiä yhdessä lapsen kanssa tehdyillä
joulukorteilla. Kurssilta saat ideoita ja valmiita malleja, mutta voit suunnitella kortteja myös omista
lähtökohdista käsin. Tarvitset mukaan erilaisia papereita ja kotoa löytyviä askartelutarvikkeita. Kurssilla on käytettävissä kuvioleikkureita. Kurssimaksu
sisältää yhden lapsen ja yhden aikuisen. Lisälapsesta maksu on 50% kurssimaksusta. Ilmoitathan

sekä lapsen että aikuisen tiedot erikseen!
110472 Jouluinen kukka-asetelma A
TAITOLA
Asemantie 1
la 10.00-13.15
8.12.2018
Minna Ekdahl
Kurssimaksu 15,00 €
Kurssilla tehdään kukka-asetelma astiaan
verkkotekniikkaa käyttäen. Värimaailma kukissa on valkoisista herkkiin pastellisävyihin ja
tummiin punaisen sävyihin. Kurssilainen saa
asetelman itselleen. Kukkina käytetään mm.
ruusuja, vahakukkaa, neilikoita, eukalyptuksia, krysanteemeja. Opettaja perii materiaaleista materiaalimaksun 30 euroa€. Mikäli materiaalien suhteen erityistoiveita, on hyvä ottaa
yhteyttä vähintään viikko ennen kurssi alkua.
110473 Jouluinen kukka-asetelma B
TAITOLA
Asemantie 1
la 14-00-17.15
8.12.2018
Minna Ekdahl
Kurssimaksu 15,00 €
Kurssilla tehdään kukka-asetelma astiaan verkkotekniikkaa käyttäen. Värimaailma kukissa on valkoisista herkkiin pastellisävyihin ja tummiin punaisen sävyihin. Kurssilainen saa asetelman itselleen.
Kukkina käytetään mm. ruusuja, vahakukkaa, neilikoita, eukalyptuksia, krysanteemeja. Opettaja perii
materiaaleista materiaalimaksun 30€euroa. Mikäli
materiaalien suhteen erityistoiveita, on hyvä ottaa
yhteyttä vähintään viikko ennen kurssi alkua.

la 11.00-13.15
24.11.2018
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 18,00 €
Päivä koostuu kolmesta erilaisesta tunnista.
Ensin lämmitellään kehoa afro-brasilialaisen
musiikin rytmeissä. Tämän tunnin aikana keho soljuu musiikin mukaan kuin aalto ja hiki
virtaa. Pehmeät afroliikkeet poistavat selän,
hartiaseudun ja rintarangan jäykkyyttä. Seuraavat 45 minuuttia sujuu Hatha Yoga Flow`n
merkeissä. Nimi tulee tavasta suorittaa liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet virtaavat alkuasennosta toiseen. Hatha Yoga Flow sopii
aloitteleville ja jo joogaa harrastaneille. Hathajoogasta otetaan tunnin sisältöön kehonhallintaa, mielenrauhaa ja hengitystekniikka. Syvät
ja pinnalliset lihakset kehittyvät ja tietoisuus
omasta kehosta kasvaa harjoitusten avulla.
Viimeiset 45 minuuttia rentoudutaan äänimaljojen parissa. Sointukylvyssä harmoniset äänet ja lempeä värähtely johdattaa kehon rentoutumiseen, jossa päästetään irti kehon jännityksistä, huolista ja arjen kiireestä. Hyvän
olon päivään tarvitset mukavat, rennot vaatteet ja juomapullon. Voit olla avojaloin tai tuoda
mukanasi jumppatossut. Lisäksi ota mukaan
oma jumppamatto.

Kempele-opiston
OPPILASKONSERTTI
pidetään 20.11.2018
klo 18 alkaen Kokkokankaan
seurakuntakeskuksessa
(osoite Kissanojantie 12).
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

830141 Hyvän olon lauantai B
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15

Tervetuloa!

R

akkaus
on ihanaa
ja sitä lähes
kaikki haluavat
enemmän.

Kempeleen kunta
Kunnantalo
Asemantie 1
PL 12, 90441 Kempele
Puh: 08 5587 2200
Fax: 08 554 8298
kempele@kempele.fi
Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11,
Puh: 050 463 6340
Kirkkotien päiväkoti
Kirkkotie 20, Puh: 044 497 2234
Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 4636 350
Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13,
Puh. 050 463 6360
Puukoulun päiväkoti
Haukkasuontie 2,
Puh. 050 4636 369
Pikkukokon päiväkoti
Pikkukokko 2, Puh. 050 463 6373
Linnakangastalon päiväkoti
Linnakaarto 20,
Puh: 050 4636 666
Santamäkitalon päiväkoti
Peltomiehentie 5,
Puh: 044 4972 244
Kirkonkylän
esikoulupäiväkoti
Vihiluodontie 585
Puh. 044 497 2243
Terveyskeskus
Kirkkotie 21
Puh: 558 72100,
Sosiaalitoimisto
Tiilitie 2 (2 krs.),
Puh: 08 5587 2200
Vanhusten ja
vammaisten palvelutalo
Hovintie 12, 90440 Kempele
Puh: 040 158 4017
Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 4636483
Kirkonkylän koulu/
alakoulu
Koulutie 4A/6
Puh: 050 316 9598
Kirkonkylän koulu/yläkoulu
Koulutie 4A/6
Puh. 050 316 9430,
Santamäen koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483

Tony Dunderfelt

Ylikylän yhtenäiskoulu
Nerolantie 4
Puh: 050 316 9555,

Parisuhteen
kiemurat

Linnakankaan koulu
Linnakaarto 20
Puh: 050 316 9488,

- rakkauden ja vetovoiman avaimet
13.11.2018 klo 18
Pirilän Tuulia-salissa
(Piriläntie 145)

Luento on maksuton, mutta tarjoilun
vuoksi pyydämme ilmoittautumaan
Kempele-opiston nettisivun
kautta opistopalvelut.fi/kem- ra TV:stä tuttu
pele tai puh. 050 4636 431. Toknkyauspsykolog

i
Du
Kemp nderfelt
elees
sä.

Lisätietoja:
www.tonydunderfelt.fi
www.kempele.fi/kempeleopisto

Lukio
Koulutie 4 B
Puh: 050 316 9593
Tietotori
Sivukirjasto
Lasten- ja nuortentila
Koulutie 4B
90440 Kempele
Puh: 044 4972 308 (kirjasto)
Kempele Akatemia
Lasten- ja nuortentila
Honkasentie 15,
90450 Kempele
Kempele-opisto
Honkasentie 15
90450 Kempele
Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409
Virkistysuimala Zimmari
Lehmikentäntie 2,
Puh: 050 316 9406
Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1,
Puh. 050 463 6390
www.kempele.fi •
m.kempele.fi

