
Kohti parempaa lastensuojelua

Ohjelmassa kehitetään lapsi- ja 
perhelähtöisiä palveluita sekä lap-
sen oikeuksia vahvistavaa toimin-
takulttuuria lasten, nuorten ja per-
heiden hyvinvoinnin sekä heidän 
omien voimavarojensa vahvistami-
seksi.
 
Lastensuojelun kehittäminen val-
takunnallisena kärkihankkeena on 
tervetullutta ja Kempele on hank-
keessa mukana. Lastensuojelutyö 
on vaativaa ja raskasta. 

Päämääränä lastensuojelutyös-
sä on lasten ja perheiden auttami-
nen ensisijaisesti kevyemmillä avo-
huollon tukitoimilla. 

Tukitoimista huolimatta joudu-
taan usein tilanteisiin, joissa pää-
dytään lapsen tai nuoren sijoitta-
miseen sijaishuoltoon kodin ulko-
puolelle. 

Lastensuojelutyö on tänä päivä-
nä pitkälti korjaava työtä eli asiak-
kuuden alkaessa eivät kevyemmät 
tukitoimet ole välttämättä enää riit-
täviä. 

Siksi ennaltaehkäisevä työ on 
ensiarvoisen tärkeää ja useimmis-
sa tapauksissa myös tuloksellista. 
Lastensuojelun sosiaalityön voima-
varat eivät yksin riitä, joten LAPE-
hankkeen tavoitteena oleva palve-
luiden järjestäminen lapsi- ja per-
helähtöisesti hallintorajat ylittäen ja 
matalan kynnyksen palveluiden ke-
hittäminen on oikea suuntaus. 

Tähän suuntaan palveluita on jo 
kehitetty Kempeleessäkin, mut-
ta valtakunnallinen kärkihanke tuo 
mukanaan lisää mahdollisuuksia ja 
voimistaa ehkäisevän työn roolia 
lapsi- ja perhepalveluissa. 

Koulua ja varhaiskasvatusta ke-
hitetään hankkeen myötä  tuke-
maan entistä enemmän lasten hy-
vinvointia ja kohdennetaan mää-
rärahoja lapsiperheiden kotipalve-
luun. 

Lastensuojelu ja sen epäkohdat 
ovat olleet viime aikoina esillä julki-
suudessa. Työtä arvostellaan ja ky-
sytään, miksi ei toimita silloin kuin 
pitäisi ja sitten kun toimitaan, toimi-
taan väärin. 

Lastensuojelussa keskiössä on 
kuitenkin aina lapsi ja lapsen etu, 
jota ei voida ohittaa. 

Lastensuojelun kentällä odotuk-
set LAPE-hankkeen osalta ovat 
suuret. 

Joko viimeinkin saadaan luotua 
palvelujärjestelmä joka toimii niin 
hyvin, että lastensuojelutyössä ei 
tarvitse keskittyä ”tulipalojen sam-
muttamiseen”. 

Timo Kvick
sosiaalijohtaja
Kempeleen kunta

Kuntaitedotteessa 
7/2017 kerroimme LAPE-
muutosohjelmasta, 
hallituksen kärki-
hankkeesta.
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Lastensuojelun 
työntekijän tyypillinen viikko

Kempeleen lastensuojelun sosiaa-
lityöntekijä avaa kirjoituksessaan 
kuntatiedotteen lukijoille tyypillisen 
työviikkonsa. Tapahtumat ovat ku-
vitteellisia, mutta niiden kautta pää-
semme kurkistamaan lastensuoje-
lun arkeen.

”Lastensuojelun sosiaalityöntekijän 
työviikko on moninainen ja yllätyk-
sellinen. Vaikka viikkoon mahtuu 
vaativia työtehtäviä, rankkojakin ta-
pauksia ja kiirettä, sisältyy viikkoon 
myös työn huokoisuutta sekä aikaa 
ja tilaa myös ilolle työkavereiden 
kanssa. Työ vaatii paljon, mutta se 
myös antaa. Kyse on asioiden esille 
nostamisesta ja ennen kaikkea ih-
misten kohtaamisesta. Kirjoitan ku-
vitteellisesta melko tyypillisestä las-
tensuojelun sosiaalityöntekijän työ-
viikosta, jotta osa työn vaativuudes-
ta ja ihanuudesta valottuisi lukijoille.

Maanantai
Saavun töihin aamulla klo 8. Sanon 
huomenet työkavereilleni kävelles-
säni työhuoneeseen. Katson kalen-
terista miltä alkava viikko näyttää. 
Jokaiselle päivälle on tapaamisia 
niin asiakkaiden kuin yhteistyö-
verkostojen kanssa. Ehdin ennen 
aamukahvia kirjata jonkin verran 
asiakastapaamisia. Aamukahville 
saapuessani kuulen iloista puheen-
sorinaa. Puhelintunti on arkisin klo 
9-10, siihen mennessä on kahvit 
hörpättävä.

Puhelintunnilla yritän kirjata ta-
paamisia, mutta kirjaaminen kes-
keytyy puhelinsoittoihin. Ihmisillä 
on asiaa viikonlopun jäljiltä. Soit-
totunnilla soittavat asiakkaat, yh-
teistyökumppanit, vahingossa vää-
räänkin numeroon soittavat. Oh-
jeistan ja neuvon ihmisiä heidän 
asioissaan.

Puhelintunnin jälkeen on avo-
huollon sijoitukseen liittyvä pala-

veri. Tarkoituksena on keskustella 
nuoren, hänen vanhempiensa ja 
perhekodin kanssa jatkosta eli sii-
tä, onko nuorella valmiuksia kotiu-
tua ja miten vanhemmat asian ko-
kevat.

Lounastauko. Näyttää siltä, että 
saan rauhassa nauttia lounaan ja 
samalla jutella työkavereiden kans-
sa. Tänään olen myös työparina 
palvelutarpeiden arvioista vastaa-
valle sosiaalityöntekijälle. Kirjaan 
tapaamisen. Lisäksi hoidan rästiin 
jääneitä kirjallisia töitä ja soitan pu-
heluita asiakkailleni ja yhteistyöta-
hoille. Yllättäen saan OYSista pu-
helun, jossa minua pyydetään kes-
kiviikon verkostopalaveriin. Läsnä-
oloni on pakollinen. Olin alun pe-
rin suunnitellut tekeväni kirjauksia 
keskiviikkona, mutta osa ajastani 
menee nyt OYSissa.
Iltapäivällä on huostassa olevan 
nuoren tapaaminen perhekodilla 
Haukiputaalla. Matkoihin menee 
noin tunti ja tapaamiseen tunti.

Tiistai
Kempeleessä toimii sosiaalityön 
päivystys arkisin klo 8-16. Tiistai on 
minun vuoroni päivystää. Toivon, 
ettei päivästä tulisi kovin hektinen. 
Päivystysaika työllistää välillä pal-
jon, välillä taas on rauhallista. Päi-
vystyspäiviin ei pitäisi varata tapaa-
misia, mutta erään palvelutarpeen 
arvioinnin olen joutunut sopimaan 
tälle päivälle, jotta se toteutuu mää-
räajan puitteissa. Päivystyspuhelin 
soi. Soittaja kysyy toimeentulotu-
kiasioista. Annan ohjausta ja neu-
vontaa, mutta ohjeistan jatkossa 
soittamaan toimeentulotukeen liit-
tyvissä asioissa Kelalle tai otta-
maan yhteyttä sosiaaliohjaajaan 
puhelintunnilla. Kyseinen toimeen-
tulotuen asia ei ole kiireellinen.
Koulupoliisi soittaa päivystyspuhe-
limeen. Hän tekee lastensuojeluil-
moitukset kahdesta nuoresta, jotka 
ovat olleet osallisena nuuskan vä-
littämisessä. Kirjaan ilmoitukset ja 

siirrän ilmoitukset palvelutarpeen 
arvioinneista vastaavalle työnteki-
jälle. Loppupäivän päivystyspuhe-
lin on hiljainen, jolloin ehdin kirjaa-
maan asiakastapaamisia.

Keskiviikko
Aamulla on OYSin verkostopala-
veri, josta sain tiedon maanantai-
na. Osastolääkärin mukaan lapsi ei 
ole osastohoidon tarpeessa. Van-
hemmat ovat sitä mieltä, etteivät 
voi ottaa lasta vielä kotiin lapsen 
haastavan käyttäytymisen vuoksi. 
Palaverissa keskustellaan sijoitus-
mahdollisuudesta ja asian selvitte-
lyä jatketaan myöhemmin.

Lounaan jälkeen minulla olisi 
koululla oppilashuollon palaveri, 
mutta se peruuntuu nyt kiireellisen 
lastensuojeluasian vuoksi. Päivys-
täjä ei saa muualta työparia. Polii-
silta on tullut ilmoitus, että kolmi-
lapsisen perheen isä ja äiti ovat 
humalassa kotona ja isä käyttäytyy 
uhkaavasti äitiä ja lapsia kohtaan. 
Perheen äiti on soittanut hätäkes-
kukseen. Poliisit ovat jo paikalla ja 
saaneet isän rauhoittumaan. Läh-
demme paikalle arvioimaan per-
heen tilannetta. Näyttää siltä, ett-
eivät vanhemmat ole kykeneväisiä 
huolehtimaan lapsista humalatilan-
sa vuoksi. Asiasta keskustellaan 
vanhempien kanssa. Kerromme 
kiireellisen sijoituksen tarpeen ja 
sen oikeusvaikutukset. Vanhem-
mat ymmärtävät asian hyvässä yh-
teistyössä. Kartoitamme perheen 
lähipiiristä sijoituspaikkaa lapsille. 
Äiti ottaa esiin omat vanhempansa. 
Selvitämme ja kartoitamme isovan-
hempien olosuhteet. Ne ovat kun-
nossa ja lapset sijoitetaan isovan-
hemmille. Sovimme isovanhempi-
en kanssa kuljetuksesta. Poliisi ar-
vioi isän tilanteen ja arvion pohjalta 
harkitaan myös äidin tarve mennä 
ensi- ja turvakodille. Palaamme so-
siaalitoimistolle tekemään kiireelli-
sen sijoituksen päätökset. 

Päivästä tuli pitkä. Pääsen puoli 
kuuden aikaan kotiin. Hirveä nälkä.

Torstai
Tämä päivä on rankka, neljä pala-
veria puolentoista - kahden tunnin 
välein. Aamulla tapaan lastensuo-
jelun avohuollon asiakkaana olevan 
8-vuotiaan lapsen. Kyselen hänen 
kuulumisiaan; miten kotona, kou-
lussa ja kaverisuhteissa menee ja 
lopuksi pelaamme Kimble –peliä. 
Lapsen tapaamisen jälkeen tapaan 
myös vanhemmat ja keskustelem-
me jatkosta. 

Seuraavaksi onkin päihdetiimin 
verkostopalaveri. Ehdin ennen seu-
raavaa tapaamista hakea nopeas-
ti kaupasta patongin ja jopa syödä 
sen. Lounaan jälkeen on sijaishuol-
lon asiakassuunnitelmapalaveri, 
jossa käymme läpi lapsen ja äidin 
tilannetta ja jatkoa. 

Viimeinen tapaaminen on avo-
huollon asiakkuudessa olevan 
nuoren palaveri hänen perheensä 
kanssa, jonka joudun vetämään 
yksin vastuusosiaalityöntekijä sai-
rastuttua. Yritän päästä jyvälle nuo-
ren ja perheen asioissa, jotta tiedän 
miten edetä.

Perjantai
Työviikko alkaa olla lopuillaan. Tä-
nään ei onneksi ole kuin kaksi ta-
paamista. Aamupalaverin saan 
hoidettua näppärästi ja ehdin kir-
jata tapaamisen ennen seuraavaa 
tapaamista, joka on kotikäynti ja 
työparinani on perhetyöntekijä. 
Kotikäynnin tarkoitus on selvittää 
perheen olosuhteita, tavata lasta ja 
keskustella äidin kanssa perhetyön 
tarpeesta ja sen aloittamisesta.

Sosiaalitoimistolle saavuttuani 
vartija tuo puhelimen ja sanoo neu-
volan terveydenhoitajan tavoittele-
van minua. Vastaan puheluun. Ter-
veydenhoitaja tekee ennakollisen 
lastensuojeluilmoituksen päihteitä 
käyttävästä äidistä. Keskustelem-
me jatkotyöskentelystä. Kirjaan il-
moituksen ja siirrän sen palvelutar-
peen arvioista vastaavalle sosiaali-
työntekijälle.

Perjantaina iltapäivällä ehdin juo-
da kahvit työkavereiden kanssa. Il-
tapäivän kahvihetket ovat usein 
hetkiä, jolloin ilo ja nauru raikuu ja 
huumoria viljellään. Painavien työ-
asioiden keskellä nauru keventää 
mieltä ja saa ajatukset hetkeksi 
pois työasioista.

Viikko on ollut tapahtumarikas ja 
työntäyteinen. Päiviin on mahtunut 
kuumeista ajatustyötä ja ajatusten 
vaihtoa työkavereiden kanssa siitä, 
miten asioissa tulisi edetä, mutta 
myös helpotuksen, ilon ja onnistu-
misen tunteita. Kaikkeni olen anta-
nut ja parhaani olen tehnyt sen am-
mattitaidon ja -tietämyksen nojalla 
mitä olen sosiaalityöntekijän koulu-
tuksesta ja työn tekemisestä saa-
nut.”

Pauliina Koponen
sosiaalityöntekijä
Kempeleen kunta
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Nuori voi valita vain yhden vaihto-
ehdon. Jos hakee kesätyösetelin, 
ei voi ottaa vastaan kunnan kesä-
työpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa. 
Tiedot ja linkit hakemuksiin löyty-
vät kunnan nettisivuilta 
www.kempele.fi/kesatyo. 

Kesätyöseteli 

Kempeleen kunta myöntää kesä-
työsetelin jokaiselle v. 2001 syn-
tyneelle (17-vuotta vuonna 2018 
täyttävälle) kempeleläiselle nuo-
relle. Erillistä hakemusta ei tarvita. 
Kesätyöseteli on henkilökohtai-
nen. Jos nuori hakee kesätyö-
setelin, hän ei voi ottaa vastaan 
kunnan kesätyöpaikkaa tai kesäy-
rittäjärahaa.
Kesätyösetelillä nuori voi hakea 
kesätöitä yrityksistä, yhdistyksistä, 
järjestöistä tai säätiöistä. Kesätyö-
setelillä Kempeleen kunta maksaa 
enintään 310 euroa työnantajalle, 
joka on palkannut kesätyösete-
lin saaneen kempeleläisen nuoren 
1.5. – 31.8.2018 välisenä aikana 
vähintään 60 tunniksi, joko 30 h/
viikko tai 60 tunniksi kauden aika-
na. Työnantaja maksaa nuorel-
le työehtosopimuksen mukaisen 
palkan, kuitenkin vähintään 345 € 
/ 60 tuntia, ja lähettää kesätyöse-
telin liitteineen kuntaan, joita vas-
taan Kempeleen kunta maksaa 
työnantajalle 310 €, mikäli kesä-
työsetelin ehdot täyttyvät. Työn-
antajalle ei makseta kesätyöse-
teliä, mikäli palkkaa on maksettu 
vähemmän kuin 345 €. Työnanta-
jan ei tarvitse olla kempeleläinen ja 
työpaikka voi olla muuallakin kuin 
Kempeleessä. Työnantajalla on 
oltava voimassa oleva y-tunnus. 
Kesätyösetelillä ei voi hakea kun-
nan/kaupungin tai valtion yksiköi-
hin kesätyöhön, eikä työnantajana 
voi toimia yksityistalous, perhe tai 
yksityinen henkilö. 

Kesätyöseteleitä jaetaan 
v. 2001 syntyneille nuorille

• Kempele Akatemia, os. 
Honkasentie 15,  ma 5.2.2018 
klo 17.00-18.00. Tilaisuuteen 
sisältyy lyhyt koulutus työn-
hakuun ja työelämään liittyen. 
Saavu paikalle klo 17.00 men-
nessä ja ota henkilöllisyystodis-
tus mukaan.
• Tietotorin lasten- ja nuor-
tentila, Vihiluodontie 568, ti 
20.2.2018 klo 17.00-18.00. Ti-
laisuuteen sisältyy lyhyt koulu-
tus työnhakuun ja työelämään 
liittyen. Saavu paikalle klo 
17.00 mennessä ja ota henki-
löllisyystodistus mukaan.
• Kempele Akatemia, os. 
Honkasentie 15, to 15.3.2018 
klo 17.00-18.00. Tilaisuuteen 
sisältyy lyhyt koulutus työn-
hakuun ja työelämään liittyen. 

Saavu paikalle klo 17.00 men-
nessä ja ota henkilöllisyystodis-
tus mukaan.

Nuoren on haettava kesätyöseteli 
henkilökohtaisesti ja noudettaes-
sa todistettava henkilöllisyyten-
sä. Jos nuori ei pääse hakemaan 
seteliä yllä mainittuina aikoina, 
hän voi sopia setelin hakemisesta 
soittamalla työnsuunnittelijalle (p. 
050 4636 398). V. 2001 syntynei-
den on haettava kesätyösetelit 
torstaihin 5.4.2018 mennessä.  

Mikäli kesätyöseteleitä jää ha-
kematta, jaetaan loput setelit 
vuosina 2000 ja 2002 syntyneil-
le eli 16- ja 18 -vuotiaille kempele-
läisille. Kesätyösetelin haluavat 
16- ja 18-vuotiaat kempeleläiset 
nuoret voivat ilmoittautua sivulla 
www.kempele.fi/kesatyo 5.4. klo 
15.00 mennessä. Jos ilmoittautu-
neita on enemmän kuin jakamatta 
jääneitä kesätyöseteleitä,  kesä-
työsetelit arvotaan ilmoittautunei-
den kesken ja arvonnan tuloksesta 
ilmoitetaan mahdollisimman pi-
an, viimeistään 10.4. sähköpostit-
se kaikille ilmoittautuneille. Setelin 
saajille on ilmoituksen mukana oh-
jeet setelin hakemisesta.

Ilmoitamme nettisivuilla www.
kempele.fi/kesatyo mahdollisista 
meille ilmoitetuista kesäsetelityö-
paikoista. Lisätietoja kesätyöllis-
tämisestä: työnsuunnittelija Heli 
Luukinen, p. 050 463 6398, heli.
luukinen@kempele.fi. 

Kesätyöt 

Kempeleen kunta työllistää kym-
menen nuorta kunnan omaan pal-
velutuotantoon (esim. liikennepuis-
toon) 3-4 viikoksi (120 h). Jaksot 
sijoittuvat kesä-elokuuhun. Työ-
aika on 6-7 tuntia/päivä. Palkkaus 
on työehtosopimuksen mukainen 
kesätyöntekijän palkka (7,48 €/h).  

Kunnan omaan palvelutuotan-
toon palkattavien nuorten tulee 
olla kempeleläisiä v. 1999 - 2001 
syntyneitä (v. 2018 17-19 v. täyt-
täviä). Kesätyöpaikkoja on haet-
tava maanantaihin 12.3.2018 klo 
15.00 mennessä kesätyöpaikka-
hakemuksella. Hakemuksen löy-
dät sähköisenä osoitteessa www.
kempele.fi/tyopaikat. Voit myös 
tulostaa hakemuksen osoitteesta 
www.kempele.fi/kesatyo tai ha-
kea paperisen hakemuksen arki-
sin klo 9-15 kunnantalon neuvon-
nasta os. Asemantie 1. Paperiset 
hakemukset palautetaan kunnan-
talon neuvontaan os. Asemantie 
1, tai postitse osoitteeseen Kem-
peleen kunta, työnsuunnittelija, 
PL 12, 90441 Kempele. Hake-
muksen on oltava perillä viimeis-

tään 12.3.2018 klo 15. 

Mikäli hakemuksia tulee enemmän 
kuin tarjottavia paikkoja on, valinta 
suoritetaan arpomalla. Arpomi-
nen tapahtuu niiden kesken, jotka 
täyttävät asetut ehdot ja ovat jät-
täneet hakemuksen määräaikaan 
mennessä. Arvonnassa etusija 
on nuorilla, jotka eivät ole olleet 
Kempeleen kunnan kesätyöpai-
kassa vuosina 2016 tai 2017. Jos 
nuori on hakenut kesätyösetelin, 
hän ei voi ottaa vastaan kesätyö-
paikkaa tai kesäyrittäjärahaa. Ke-
sätyöpaikkojen valinnoista ilmoi-
tetaan valituille hakijoille kirjeitse 
ja ei valituksi tulleille sähköpos-
titse mahdollisimman nopeasti 
hakuajan jälkeen, jotta ei valituksi 
tulleet 17-vuotiaat ehtivät hakea 
kesätyösetelin ennen 5.4.2018.

Kesäyrittäjyys 

Kempeleen kunta ja 4H-yhdistys 
yhteistyössä järjestävät kesätyön 
vaihtoehdoksi 20:lle kempeleläi-
selle 15-19 –vuotiaalle (syntynyt 
v. 1999-2003) nuorelle mahdol-
lisuuden kokeilla yrittäjyyttä  ke-
säyrittäjyysrahan (310 €) tuella. 

Kesäyrittäjät osallistuvat 4 H –yh-
distyksen järjestämälle yrittäjä-
kurssille. Kurssilla käydään läpi 
yrittäjyyteen liittyviä asioita. Kurs-
sin käyneelle, ohjeen mukaisen 
liiketoimintasuunnitelman ja 4H-
yrityksen perustamisilmoituksen 
tehneelle nuorelle Kempeleen kun-
ta maksaa alkurahoitukseksi 155 
€ ja kesän loputtua 155 €, kun oh-
jeen mukainen toimintakertomus 
kesäyrityksestä (myynti vähintään 
50 € ja tehdyt työtunnit vähintään 
40) sekä 4H:n raportti kesäyrityk-
sestä on tehty.  
HUOM! Kesäyrittäjärahaa ei mak-
seta, mikäli nuori on saanut aikai-
sempina vuosina kesäyrittäjärahaa 
tai tänä vuonna hakenut kesätyö-
setelin tai ottanut vastaan kunnan 
kesätyöpaikan.

Kesäyrittäjäksi haetaan säh-
köisesti sivun www.kempele.fi/
kesatyo kautta. Haku alkaa ke 
14.2.2018 klo 16.00 ja päättyy 
pe 9.3.2018 klo 16.00. Mukaan 
otetaan 20 ensimmäistä ilmoit-
tautujaa. Huom! Ilmoittautuminen 
on sitova! Mikäli peruutat kesäy-
rittäjyyspaikkasi, ilmoita asiasta 
työnsuunnittelijalle. Ilmoitamme 
kaikille hakijoille valinnasta kirjeel-
lä heti hakuajan loppumisen jäl-
keen. Kaksipäiväinen koulutus on 
suunniteltu pidettäväksi torstai-
iltana 12.4.2018 ja lauantaina 
14.4.2018. 

Oma 4H-yritys antaa sinulle mah-
dollisuuden kokeilla yrittäjyyttä 
turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yri-
tys on keino tienata rahaa, mut-
ta elinkeinosta ei ole kysymys. 
Yritys on harrastustoimintaa, ja 
etenet siinä aina omaan tahtii-
si. Oma 4H-yritys on hyvä tapa 
selvittää, sopiiko yrittäminen si-
nulle. Tutustu 4 H-yrittäjyyteen ja 
koulutukseen osoitteessa http://
www.4h.fi/toita/perusta-oma-yri-
tys/. Lisätietoja myös Kempeleen 
4 H –yhdistys p. 040 513 0137, 
kempele@4h.fi. Lisätietoja kunnan 
maksamasta kesäyrittäjyysrahas-
ta työnsuunnittelija Heli Luukinen, 
p. 050 4636 398, heli.luukinen@
kempele.fi.

Kuva: 4H
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Osallistu Kempele 
Akatemian slogankisaan!ä

KULTTUURI

Kempele Akatemia on vapaa-ajan 
palvelujen runsaudensarvi Kem-
peleessä. Akatemian sateenvarjon 
alla toimivat kunnan vapaa-ajan 
palvelut: Kempele-opisto, kirjasto, 
kulttuuri, 
liikunta- ja nuorisopalvelut.

Kunta tunnetaan sloganistaan ”Hy-
vä kasvaa Kempeleessä”. Kempe-
le Akatemia etsii nyt toiminnalleen 
yhtä vetävää iskulausetta: sanaparia 
tai lausetta, jossa kiteytyy Akatemian 
monipuolinen toiminta kaikkien kun-
talaisten hyvinvoinnin ja virkistyksen 
lähteenä.
Onko sinulla mielessäsi voittajaehdo-
tus Akatemian uudeksi sloganiksi? 
Kerro se meille! Voittajan valitsee eh-

dotusten joukosta Kempele Akatemi-
an johtoryhmä yhteistyössä kunnan 
markkinoinnin kanssa.
Kisan voittaja palkitaan 2 hengen lip-
pupaketilla Silvennoinen, Försti & 
Hela Bandin keikalle Pirilä-saliin 1. 
maaliskuuta. Kaikkien vastanneiden 
kesken arvotaan lisäksi Kempele-
tuotteita.
Osallistumaan pääset kunnan netti-
sivuilla: www.kempele.fi/ajankohtais-
ta tai kunnan Facebookin kautta. Vas-
tausaikaa on 28. tammikuuta saakka. 
Onnea kisaan!

Lisätietoja:
kirjasto- ja kulttuurijohtaja 
Anne Toppari, p. 050 463 6457

TEKNISET PALVELUT

Tule mukaan ideoimaan, millaista on tulevaisuuden 
asuminen Kempeleessä. Mitä sinä haluaisit 
lähiympäristöltäsi?
Vireille tulleen Kirkonseudun asuinalueen 
asemakaavahankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus 
pidetään Kirkonkylän yhtenäiskoululla 

ke 31.1. klo 17.30–19.00 
(os. Koulutie 6, A-talo, ovi 4). Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

Lisätietoja kaavahankkeesta saa kunnan www-sivuilta
www.kempele.fi
Asuminen ja ympäristö
Suunnitelmapankki
Kirkonseudun asuinalue

Kirkonseutu uudistuu!
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LIIKUNTAPALVELUT

Lasten vesidisco 
perjantaina 
2.3. klo 18.00-21.00 
(yleinen uintiaika 
päättyy 
klo 17.30).

• Uimataitoisille v. 2008 
syntyneille ja sitä 
vanhemmille lapsille.
• Vältä jonotus ja osta 
lippusi (4 €) ennakkoon, 
ennakkomyynti 19.2. 
alkaen.
• Saat uida T-paita päällä! 
Ohjelmassa mm. kilpailuja 
ja iloista discomeininkiä, 
tervetuloa!

Työnantajan 
tarjoamat etuudet
Smartum liikunta- ja kulttuuri-
setelit, Smartum verkkopalvelu 
sekä Smartum-saldo maksukortti, 
Tyky-kuntosetelit, Edenred-mobii-
li, TicketVirike-kortti, Virikesetelit, 
Eazybreak, Tyky-online ja E-passi 
käyvät meillä työpaikkaliikunnan 
maksuvälineenä. Työnantajan 
tarjoamat etuudet ovat tarkoitet-
tu työntekijän henkilökohtaiseen 
käyttöön ja niillä voi ostaa myös 
sarjakortteja. 

Pohjois-
Pohjanmaan
MAAKUNTA-

VIESTI
järjestetään tänä vuonna Iissä 

17.2.2018.

Viestissä voi edustaa sitä kuntaa, 
missä on kirjoilla. 

Hiihtotyyli on vapaa. 
Ilmoittautuminen 

pe 2.2.2018 mennessä. 

Lisätiedot:  
https://iinurheilijat.sporttisaitti.

com/maakuntaviesti-2018/
kilpailukutsu-maakuntaviesti/ 



1 • 2018

KEMPELE-OPISTO

Kevätlukukausi on 
käynnistynyt viikolla 
2 (8.1.2018 alkaen) ja 
ilmoittautuminen on 
käynnissä. Voit ilmoittautua 
netissä osoitteessa kempe-
le.fi/Kempele Akatemia ja 
vapaa-aika/Kempele-opisto 
tai puhelimitse soittamalla 
numeroon 050 4636 431. 

TAMMI-HUHTIKUUSSA 
ALKAVIA KURSSEJA:

110413 Torkkupeitto 
tilkuista
TAITOLA, Asemantie 1  
pe 17.30-20.45
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
26.1.2018-25.2.2018,  
Paula Vainio
Kurssimaksu 41,00 € 
Kahden viikonlopun aikana 
ommellaan torkkupeitto hel-
polla kaitaletekniikalla. Kurssi 
sopii hyvin jatkoksi tilkkutyö-
perusteet –kurssille tai tilkku-
työn perusteet hallitsevalle. 
Tarkempi info materiaaleista 
ilmoittautumisen päätyttyä. 
Kurssiviikonloput 26.-28.1. ja 
23.-25.2. 

110438 Kahvipussit 
uusiokäyttöön
TAITOLA, Asemantie 1  
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
10.2.2018-11.2.2018,  
Aili Heikkinen
Kurssimaksu 36,00 € 
Punotaan mm. koreja ja kasseja 
suora- ja vinopäätteisen lastu-
korin tapaan. Ota mukaan oma 
metalliviivain, pihdit, pyykkipoikia, 
sakset ja maalarinteippiä. Sopii 
myös aloittelijoille. Taitolassa on 
muutamia kahvipusseja kurssi-
laisten käyttöön. 

110454 Emalointi
SANTAMÄKITALON KOULU, 
TEKN.LK., Peltomiehentie 5  
ti 17.30-20.45
pe 17.30-20.45
la 09.00-14.00
13.3.2018-17.3.2018,  
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 32,00 € 
Emalointi on koristelutek-
niikka, jossa metallipinnalle 
(vahvuus 0.8 -1.0 mm) kiinni-
tetään kuumentaen joko läpi-
näkyvä tai peittävä värillinen 
erikoislasimassa (emaliväri). 
Kurssilla muotoillaan (sahaus, 
viilaus, hionta) kupari, tom-
pakki tai hopealevystä (koru)
pohja, johon teemme ema-
loinnin ns, märkäemaloin-
nilla. Jos sinulla on valmiita 
hopeasavikoruja, voit tehdä 
emaloinnin myös niihin. Oh-
jaajalla myytävänä pohjama-
teriaali ja emalista peritään 
pieni maksu. 

110457 Linnunpönttö 
vanhempi-lapsi (yli 7 v.) 
SANTAMÄKITALON KOULU, 
TEKN.LK., Peltomiehentie 5  
la 09.00-12.15
3.3.2018-3.3.2018,  
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 25,00 € 
Perehdytään linnunpönttöjen 
mitoitukseen, tekniseen raken-
teeseen ja käytettäviin materiaa-
leihin. Opetellaan valmistamaan 
perinteinen linnunpönttö ja samal-
la harjoitellaan käsityövälineiden 
monipuolista käyttämistä. Osal-
listuminen ei vaadi aikaisempaa 
kokemusta. Materiaalimaksu (sis. 
yhden linnunpöntön materiaalin) 
sisältyy kurssimaksuun. HUOM! 
ILMOITATHAN SEKÄ LAPSEN ET-
TÄ AIKUISEN TIEDOT ERIKSEEN. 

110458 Naisten puutyöt
SANTAMÄKITALON KOULU, 
TEKN.LK., Peltomiehentie 5  
ti 17.30-20.45
20.3.2018-24.4.2018,  
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 42,00 € 
Nikkaroi kotiisi esim. nau-
lakko, kenkäteline, hyllykkö 
tai jokin muu pienehkö ja 
keveä puutyö. Voit keskittyä 
unelmakodin rakentamiseen 
nukeille tai puulelujen valmis-
tamiseen. Kurssi sopii myös 
pajunpunontaa harrastaneil-
le, jotka haluavat valmistaa 
töihin puuosia. Aikaisempaa 
puutyökokemusta ei tarvitse 
olla. 

110463 Nahkaa ommellen D
TAITOLA, Asemantie 1  
pe 16.00-19.15
la 09.00-15.45
2.3.2018-24.3.2018,  
Eija Keränen
Kurssimaksu 39,00 € 
Tämä kurssi sopii hyvin jatkok-
si C kurssille. Voit kuitenkin tulla 
mukaan, vaikka et olisi C kurssia 
käynyt. Valmistamme nahkasta si-
susteita, asusteita ja asukokonai-
suuksia; hame, housut tms. omi-
en tarpeiden mukaan. Materiaale-
ja tilataan yhdessä ja nahkaedus-
taja käy paikan päällä. Mukaan 
tarvitset omat ompelutarvikkeet; 
sakset, langat, liidut sekä iloista 
mieltä! Info/suunnittelukerta pe 
2.3.klo 16.00-17.30. Kurssipäivät 
pe 16.3. klo 16.00-19.15 la 17.3. 
ja la 24.3. klo 9.00-15.45. 

110468 Kalannahan 
rasvaparkitus
TAITOLA, Asemantie 1  
pe 17.00-21.00
la 09.30-16.15
su 09.30-16.15
16.2.2018-18.2.2018,  
Sirpa Juusola
Kurssimaksu 37,00 € 
Opi valmistamaan raa’asta 
kalannahasta rasvaparkit-
tua nahkaa ja ompele siitä 
käsin pieni vapaavalintainen 
työ. Materiaalimaksu n. 20 
€. Mukaan tarvitset seuraa-

vat välineet: sakset, leikkuu-
lauta, esiliina, kumihans-
kat, sanko + kansi, näskäin, 
jos on, vaihtoehtoisesti käy 
myös metallinen paistinlasta, 
kumisaappaat tai kosteut-
tava kestävät sisäkengät. 
16.2.2018 17.00-21.00 Ka-
lannahan puhdistus, pesut 
ja rasvaparkitus yön yli. 
17.2.2018 9.30-15.30 Parki-
tusprosessi jatkuu, loppuras-
vaus, pehmitys. 18.2.2018 
9.30-15.30 Käsinompelutyö 
kalannahasta ja poron/lam-
paannahasta. 

830204 Stressinhallinta ja 
rentoutusviikonloppu B
AKATEMIAN TILA, Honkasentie 15  
la 10.00-14.15
su 11.30-15.45
17.2.2018-18.2.2018,  
Katariina Porthan-Ylimäinen
Kurssimaksu 35,00 € 
Huom! Sunnuntain aloitusaika on 
muuttunut.
Tällä kurssilla perehdymme mie-
len ja kehon rentoutumiseen, it-
setuntemukseen sekä hermoston 
rauhoittamiseen ja tasapainotta-
miseen hyvin kokonaisvaltaisella 
tavalla. Oleellista mielen rau-
hoittumiselle on mielen läsnäolo 
kehossa, ja siten läsnäolo tässä 
hetkessä. Oman olotilan tiedos-
taminen ja kyky löytää tasapaino 
omassa elämässä ovat avainte-
kijöitä stressin ennaltaehkäisyyn. 
Kurssilla opituilla harjoitteilla voi-
daan ennaltaehkäistä stressitaso-
jen nousua, helpottaa kroonista 
stressiä ja väsymystä ja jopa hoi-
taa stressin oireita. Viikonlopun 
sisältö: Lauantai: Rentoutuksen 
perusteita, rentoutus- ja hengi-
tysharjoituksia mielen ja kehon 
irtipäästämiselle, stressioireiden 
neutralisointi, läsnäoloharjoitukset 
ja hyvän olon harjoitukset, rentou-
tuminen liikkeen ja kehonhuollon 
avulla. Sunnuntai: Mindfullness ja 
visualisointi, tunnetilojen kokemi-
nen ja niiden merkitys rentoutu-
misessa, kehoterapiamenetelmiä 
syventämään mielen ja kehon 
yhteyttä, sekä syvärentoutta-
va Sointukylpy. Mukaan tarvitset 
jumppapatjan, lämpimät ja rennot 
vaatteet, sekä halutessasi muis-
tiinpanovälineet ja eväät. 

110702 Valokuvauksen 
jatkokurssi
KIRKONKYLÄN YHTENÄIS-
KOULU, D-TALO, LK. 16, 
Koulutie 4 A 6  
ke 18.00-20.30
28.3.2018-25.4.2018,  
Nina Kainua
Kurssimaksu 34,00 € 
Valokuvauksen jatkokurs-
si on tarkoitettu niille, jotka 
jo hallitsevat kameran ase-
tukset. Kurssilla käydään 
läpi erilaisia kuvaustilantei-
ta, kuvataan myös ulkona 
ja harjoitellaan erilaisten 
kohteiden kuvaamista ja 
sommittelua. Katselemme 
ja arvioimme kurssilla otet-

tuja kuvia ja opiskelemme 
niiden pohjalta uusia asioita. 
Kurssin sisältö rakennetaan 
tarkemmin kurssilaisten toi-
veiden perusteella. Varaudu 
ottamaan kurssille mukaan 
erilaista kuvausrekvisiittaa. 
Opettaja antaa tästä tarkem-
mat ohjeet kurssin alussa. 

110303 Akvarellimaalauksen 
aakkoset aikuisille
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU LK 
1113, KUVATAIDE-ATELJEE 2, 
Nerolantie 4  
to 18.00-19.00
la 09.00-14.00
su 09.00-14.00
22.3.2018-22.4.2018,  
Elisa Tuohimaa
Kurssimaksu 46,00 € 
Kurssilla uppoudutaan kahtena 
viikonloppuna akvarellimaalauk-
sen saloihin. Tutustumme akva-
rellimaalauksen tekniikoihin esim. 
maskaukseen ja raaputustekniik-
kaan, välineisiin, sekä värioppiin. 
Kurssille voit tulla vasta-alkajana 
tai akvarellimaalausta harrasta-
neena. Mukaan tarvitset akvarelli-

paperia (paksua ja korkealaatuis-
ta), akvarellivärit (venäläiset värit 
ovat laadukkaita), siveltimiä (esim. 
pieni, keskikokoinen ja iso tai eri 
mallisia siveltimiä), sekä maalaus-
alustaksi esim. vanerilevyn, jonka 
tulee olla kooltaan hieman suun-
nittelemaasi maalausta suurempi. 
Erinomainen materiaali- ja väli-
nevalikoima löytyy esim minoa.
fi -verkkokaupasta. Lisätietoja 
kurssista ja välineistä saat kurssin 
opettajalta: Elisa Tuohimaa p. 044 
3636 464. Kurssi on tarkoitettu 
yli 16-vuotiaille.HUOM! Infokerta 
materiaalien ja välineiden hankin-
nasta to 22.3. klo 18.00-19.00. 
Kurssipäivät ovat la-su 14.-15.4. 
ja 21.-22.4.2018. 

Otamme vastaan ehdo-
tuksia kurssitarjontaan toi-
mintakaudelle 2018-2019 
www.kempele.fi/kempele-
akatemia-vapaa-aika/kem-
pele-opisto (ajankohtaista) 
tai kirjallisesti Zeppelinin 
pääkirjastolla 16.3. men-
nessä. 

Mitä jokaisen 
kiinteistönomistajan 

täytyy tietää?
Kiinteistönomistajan A B C 

on kattava luentopaketti kunnossapidon 
näkökulmasta kiinteistönomistajille, rakentajille ja 

asiasta kiinnostuneille. 
Ke 4.4. Rakennuksen ulkoalueet, salaojitus ja 

sadevesijärjestelmät 18.00-19.30
Ke 11.4. Rakennuksen ulkovaippa, ulkoseinät, 

vesikatto ja lattiarakenne 18.00-19.30
Ke 18.4. Rakennuksen sisäpinnat ja tekniikka 

18.00-20.30
Luennoitsijana korjausrakentamisen ja 

-tutkimuksen asiantuntija Markku Estola. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa kempele.fi/

Kempele Akatemia ja vapaa-aika/
Kempele-opisto tai puhelimitse soittamalla 

numeroon 050 4636 431. 
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KIRJASTO

/ Kempeleen
kirjasto

/ Kempeleen
kirjasto

KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO 
Kauppakeskus Zeppelin, 3. krs. 
Zeppelinintie 1, 
90450 Kempele 
Puh. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu: 
www.kempele.fi/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat 
salanumeron avulla 
www.outikirjastot.fi.
Pääkirjaston aukioloajat:
Ma–pe 10-20
La       10-15

TIETOTORI LÄHIKIRJASTO-
KOULUKIRJASTO
Koulutie 4B,  90440 Kempele 
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Ma    11-16, omatoimiaika 17-20
Ti      Suljettu
Ke      11-16
To      Suljettu
Pe      11-15
Poikkeuksia aukioloon: pe 9.2.2018 
Tietotorin kirjasto on suljettu henkilö-
kunnan koulutuksen vuoksi.

Tietotorin kirjastossa voi asioi-
da omatoimisesti maanantai-il-
taisin klo 17-20 nuorisotoimen 
nuorten vuoron aikana. Lainaa-
minen tapahtuu lainausautomaa-
tilla, kirjaston henkilökuntaa ei 
ole paikalla. Varaukset voi noutaa 
omatoimiaikanakin, sillä ne ovat 
asiakkaan itse noudettavissa va-
raushyllystä. Huom! Sisäänkäyn-
ti omatoimiaikana vain Kempele-
hallin puoleisesta ovesta.

Lainan päivän viikolla ma 5.2. - 
ke 7.2. on Tietotorin kirjastossa 
myynnissä kirjaston kokoelmasta 
poistettua aineistoa. Hinnat 0,50e/
kpl tai 1e/3kpl, aikakauslehdet 2e/
nippu. Huom! Käteismaksu, mie-
lellään tasaraha.

Tapahtumat

La 3.2. klo 11 Kurnuttava 
Sammakko: Otso ja var-
paansyöjät. Vapaa pääsy. 

To 22.2. Myyrä kutsuu peh-
molelut yökylään kirjas-
toon! Voit tuoda pehmosi 
pääkirjastolle to 22.2. klo 
10-20. Illalla järjestetään 
satutuokio klo 18.30, jonka 
jälkeen Myyrä pyytää peh-
moleluja jäämään yökylään. 
Lisätiedot tapahtumasta ja 
ilmoittautumiskaavakkeen 
saat kirjastosta!

La 17.3. klo 11 lasten 
konsertti: Soiva Siili Duo

Satutuokiot 
Satutuokiot pääkirjastolla 
torstaisin klo 10. 
Kesto n. 20 min.
Tervetuloa!

Kirjallisuuspiirit 

Tavallisten Miesten Kirjal-
lisuuspiiri to 15.2. klo 18.00 
Kempeleen pääkirjastossa. 
Kirjana Meri, Veijo: Manillaköy-
si. Vetäjänä Jarmo T. Auranen.

Sari Holapan kirjallisuuspii-
ri jatkuu helmikuussa 2018 
Kempeleen kirjastossa. 
Tarkempi aika ilmoitetaan 
myöhemmin. Kirjana García 
Márquez, Gabriel: Rakkaut-
ta koleran aikaan.

Kirjallisuuspiireissä kahvi- 
ja teetarjoilu. Tervetuloa!

Uutta kirjastolla
Pääkirjastolta on nyt lainattavissa 
sähkön kulutusmittareita! Laina-aika 
28 vrk. Sähkömittareita ei voi varata. 

Lahjoittaisitko lukuhetken?

Haluaisitko käydä palvelutalossa 
lukemassa ikäihmisille kirjoja tai 
lehtiä? Tervetuloa torstaina 8.2. 
klo 18 keskustelemaan kirjaston ja 
palvelutalojen välisestä lukukave-
ri-toiminnasta. Paikka on Kempe-
leen pääkirjasto, Zeppelinintie 1, 
3. krs. Mukaan toivotaan jo syk-
syllä aloittaneita lukijoita ja niitä, 
jotka haluavat kuulla asiasta lisää. 
Jos et ole aiemmin ollut toiminnas-
sa mukana, ilmoittaisitko tulosta-
si kahvituksen takia: kaisa.maki@
kempele.fi tai puh. 050-3169409.

TERVETULOA KIRJASTOON!

NUORISOPALVELUT

ASUKASTUPA

Kempeleen 
Asukastupa- kaikkien 
kuntalaisten olohuone

Kempeleen asukastupa toimii 
osoitteessa Honkasentie 11. Asu-
kastupa ja kahvio avoinna ma-pe 
klo 10.00-15.00. Perjantaisin tuo-
retta pullaa. Tuvalla on myytävä-
nä käsitöitä mm. sukkia, lapasia, 
kortteja, tyynyjä ja muita ajankoh-
taisia tuotteita kotiin, tuliaisiksi tai 
lahjaksi. Maksuvälineeksi käy vain 
käteinen.
Kaikkeen tuvalla järjestettävään 
toimintaan ovat kaikki tervetul-
leita.

Tuvan 
tapahtumia:

Tiistaisin klo 10-12 käsityöpiiri 
kaikille käsitöistä tai askartelusta 
kiinnostuneille.
Diakonian Aamukahvila ti 6.2. 
klo 10
Yhteislaulua ti 13.2. klo 14, lau-
lattamassa Marjo Irjala
Kahvipussikurssi parittomilla vii-
koilla torstaina klo 10, ilmoittautu-
miset Tuvalle, osallistumismaksu 
10€.
Käsityökerho parittomilla viikoilla 
perjantaina klo 10-12.
Senior Shop ti 20.3. klo 11-14, 
liikkuva myymälä, josta löytyy 
naisten ja miesten vaatteita, mak-
su käteisellä tai pankkikortilla.
Jäsenmaksun 10€ voit maksaa 
Tuvalla käydessäsi.

Tervetuloa!
Asukastuvalla tapahtuvasta 
toiminnasta ja ajankohtaisista 
tapahtumista ilmoitamme 
viikoittain Rantalakeuden 
seuratoimintapalstalla sekä 
netissä osoitteessa 
www.kempeleenasukastupa.net, 
tuvalla ja facebookissa. 
Puh. 044 273 5545
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Tietotorin lasten- 
ja nuortentila 
Lapset (3.-6. -luokkalaiset)
Maanantai  klo 13.00-15.30
Tiistai klo 13.00-15.30
Keskiviikko klo 13.00-15.30
Torstai  klo 13.00-15.30
Nuoret (7.-luokkalaiset ja 
sitä vanhemmat):
Maanantai  klo 17.00-20.00

Akatemian lasten-
ja nuortentila
Lapset (3.-6.-luokkalaiset): 
Maanantai klo 13.00-15.30
Keskiviikko klo 13.00-15.30
Nuoret (7.-luokkalaiset ja sitä 
vanhemmat):
Tiistaina klo 17.00-20.00
Keskiviikko klo 17.00-20.00 

Sykettä iltaan – 
yli 16-vuotiaiden illat
Parittomien viikkojen 
torstaisin klo 16.30-19.00
Illoissa jokin teema, johon voi ha-
lutessaan osallistua tai tulla vain 
hengailemaan, kahvittelemaan, 
pelailemaan ja viettämään vapaa-
aikaa. 

Lisätietoja: 
Sari Okkonen, p. 050-3163741, 
sari.okkonen@kempele.fi, FB: Et-
sivä Sari Kempele
Juha Vuoti, p. 040-5704711, juha.
vuoti@kempele.fi, FB: Juha Lii-
kuntapalvelut Kempele

Yökahvilat 
(7.-luokkalaiset ja sitä vanhem-
mat) Akatemian lasten- ja nuor-
tentilalla
Perjantaisin klo 18.00-23.00
2.2., 16.2., 2.3., 16.3.
13.4., 27.4., 11.5. ja 18.5.
Niinä perjantaina, kun ei ole yö-
kahvilaa, seurakunta järjestää 
nuorten yöpappilan Akatemialla 
klo 18.00-23.00.

TAPAHTUMAT

SOUNDS 2018  
OMA ÄÄNI on 
valtakunnallinen 
musiikkikatsel-
mus, jossa nuoret 
pääsevät esiintymään, seuraa-
maan toisten ryhmien esityksiä ja 
oppimaan työpajoissa. Tapahtu-
makokonaisuuteen kuuluu alueel-
liset katselmukset, joista vali-
taan edustajat valtakunnalliseen 
SOUNDS-tapahtumaan Mikkeliin 
25.-27.5.2018.
Tyylilajit katselmuksessa ovat 
klassinen musiikki, kansanmu-
siikki ja rytmimusiikki (esim. rock, 
pop, jazz, hiphop).  Esitysten 
pituus saa olla enintään 10 min. 
Jokainen esitys saa asiantuntija-
raadin palautteen ja raati valitsee 
Oulun alueen edustajat. Ikäsarjat: 
10-15v ja 16-20v.
Osallistumismaksua tai esikarsin-
taa ei ole.
Oulun alueellinen katselmus 
pidetään lauantaina 24.2.2018 
Maikkulan nuorisotalolla Oulussa. 

YHTEYSTIEDOT
Nuorisopalveluiden 
päällikkö
Sanna Tauriainen 
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
Vapaa-ajanohjaaja
Petri Huurinainen 
p. 044 4972 286

Sähköpostiosoitteet ovat 
muotoa: etunimi.sukunimi
@kempele.fi

Facebook

Kempeleen nuorisopalvelut
Nuoriso-ohjaaja Matias
"Matti" Jurmu
Nuoriso-ohjaaja
Pirjo Ranta
Nuoriso-ohjaaja
Heidi Marjomaa
Petri Huurinainen
(Vapaa-ajan ohjaaja)
Etsivä Laura Kempele
Etsivä Sari Kempele
Zuumipajaohjaaja Heidi
Antti Yksilövamentaja
Kempele
EscapeRoom Kempele

Instagram
@Kempele_nuorisopalvelut

YouTube-kanava
https://www.youtube.com/
channel/UC7luNArf75yZ-
m33AY7PyysA

Ajankohtaista tietoa 
toiminnastamme 
osoitteesta:
www.kempele.fi/vapaa-
ajanpalvelut/nuorisopalvelut

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on 
ehkäisevää nuorisotyötä, joka 
tavoitteellisena peruspalveluna 
tarjoaa ammattitaitoista tietoa, 
ohjausta ja neuvontaa erilaisissa 
nuorten elämään liittyvissä kysy-
myksissä ja tilanteissa, esimer-
kiksi opiskeluun ja terveyteen 
liittyen. 
Tiistai ja torstai
Avoin aika, Kempele Akatemia 
klo 14.00–16.00 
Puhelinpäivystys  
klo 9.00–16.00
Puhelinnumero  050 3169 694
Piste on auki myös nuorisopalve-

Etsivän nuorisotyön 
yhteystiedot
Etsivä nuorisotyöntekijä
Laura Sinkkonen
p. 050 3136 740
FB: Etsivä Laura Kempele
Etsivä nuorisotyöntekijä
Sari Okkonen
p. 050 3163 741
FB: Etsivä Sari Kempele
Sähköpostiosoitteet 
ovat muotoa: etunimi.
sukunimi@kempele.fi

Kempeleen etsivä nuorisotyö 
on suunnattu 15–28-vuotiaille 
kempeleläisille nuorille. Etsivän 
nuorisotyön kautta saat tietoa eri 
palveluista ja mahdollisuuksista 
esim. opiskeluun, työnhakuun, 
asumiseen, vapaa-aikaan, toi-
meentuloon tai terveyteen liitty-
vissä asioissa. Olemme luotta-
muksellisia aikuisia ja kuuntelem-
me jos jokin asia painaa mieltäsi 
ja tuemme sinua elämäntilantees-
sasi. Pyrimme yhdessä löytä-
mään sinulle sopivat jatkopolut ja 
olemme käytännön apuna asioi-
den selvittelyssä ja järjestelemi-
sessä. Etsivä nuorisotyö perustuu 
vapaaehtoisuuteen ja on maksu-
tonta. 

Zuumi-paja on työpajatoimintaa, 
tarkemmin starttipajatoimintaa, 
jonka tehtävänä on tarjota tukea 
alle 29-vuotiaiden työttömien ja 
ilman opiskelupaikkaa olevien 
nuorten elämänhallintaan. Paja-
toiminta tukee nuoren etenemistä 
kohti hänen omia tavoitteitaan. 
Pajalle voi päästä haastattelun 
kautta. Hakemuksen voi täyttää 
seuraavassa osoitteessa: http://
www.kempele.fi/vapaa-aika/nuo-
risopalvelut/zuumi-paja.html. 

Yksilövalmentaja
Antti Oksanen
antti.oksanen@kempele.fi
p. 050 3163 768
FB: Antti Yksilövalmentaja 
Kempele
Työpajaohjaaja
Heidi Huotari 
heidi.huotari@kempele.fi
p. 050 3163 766
FB: Zuumipajaohjaaja Heidi

Seksuaalineuvonta on neuvontaa, 
jossa nuoren kanssa keskustel-
laan seksuaalisuuteen ja seksu-
aaliterveyteen liittyvistä asioista. 
Nuori voi tulla tapaamisille kerran 
tai sopia useampia tapaamisia 
seksuaalineuvojan kanssa. Yleisiä 
keskustelunaiheita ovat seksi, su-
kupuolen moninaisuus, seksuaa-
linen suuntautuminen, ehkäisyn 
valinta, seksuaaliterveysasiat, pa-
risuhde tai omaan kehoon liittyvät 
kysymykset.
Neuvonta on maksutonta ja sitä 
antaa koulutettu seksuaalineuvo-
ja. Tapaamiset ovat luottamuksel-
lisia, joten tapaamisissa käydyistä 
asioista ei puhuta ulkopuolisille 
ilman asiakkaan suostumusta. 
Neuvonta on mahdollista myös 
sähköpostitse.
Seksuaalineuvojaa voi myös kon-
sultoida nuorten ja lasten kanssa 
työskentelevät henkilöt, kuten 
opettajat, terveydenhuollon henki-
lökunta tai muut toimijat. 

Seksuaalineuvoja 
Heidi Huotari
heidi.huotari@kempele.fi
050-316 3766 
(myös WhatsApp)

NUORISOPALVELUT

YHTEYSTIEDOT 
Pirjo Ranta 
p. 050 3078 678
Heidi Marjomaa-Mikkola 
p. 040 1821 244
Petri Huurinainen 
p. 044 4972 286

NUORISOPALVELUT
KEMPELEEN

NUORTEN TiETO- JA
NEUVONTAPALVELUTi

luiden Yökahviloissa ja nuor-
teniltojen yhteydessä Kempele 
Akatemialla sekä Tietotorilla. 
Tieto- ja neuvontapalveluiden 
piste löytyy Kempele Akatemian 
tiloista osoitteesta Honkasentie 
15, 90450 Kempele.

ZUUMI-PAJA

ETSIVÄ
NUORISOTYÖ

SEKSUAALI-
NEUVONTA

Ilmoittautuminen 4.2.2018 
mennessä 
https://www.ouka.fi/oulu/nuoret/
kulttuuripalvelut 
Lisätietoja  https://nuorikulttuu-
ri.fi/sounds/ 
Kempele: Pirjo Ranta, p. 050 
3078 678, pirjo.ranta@kempele.fi 

AmaZing Kempele
Keskiviikkona 16.5.2018 illalla, 
lähtö Kempele Akatemialta. 
Kokoa oma 2-4 hengen joukku-
eesi ja tule seikkailemaan pyörällä 
ympäri Kempelettä ja ratkomaan 
erilaisia tehtäviä. Tapahtuma on 
tarkoitettu 10-vuotiaista aikuisiin.

VAPAAEHTOISTYÖ

Verkkonuoret
Mediataidot nettikiusaamista vas-
taan. Verkkonuoret suunnittelevat 
ja toteuttavat tapahtumia, koulu-
tuksia, verkkopelejä ja materiaa-
leja. Kiinnostuneet vapaaehtoiset 
voivat olla yhteydessä vapaa-ajan 
ohjaaja Petri Huurinaiseen.

Lukion vapaaehtoiskurssi
Kurssilla lukiolaisilla on mahdollis-
ta tehdä vapaaehtoistyötä Kem-
pele Akatemiassa.

Tapahtuma- ja yökahvila-
avustajat
Tule mukaan toteuttamaan ja 
suunnittelemaan yökahviloita ja 
tapahtumia.

Olet tässä -tapahtuma
tiistaina 13.2. Kempele Akatemialla klo 17-19
Monta erilaista elämää, ammattia ja kohtaloa esittelee omaa 
ura- ja koulutuspolkuaan. Erityinen puoli kuitenkin on se, että he 
avaavat oman henkilökohtaisen elämänsä urapolun rinnalle. 
Mitkä asiat vaikuttivat ammatinvalintaan? 
Tapahtuma on tarkoitettu yhdeksäsluokkalaisista nuoriin aikuisiin, 
kaikille, jotka pohtivat ammatinvalintaa, opiskelua ja sen sovitta-
mista elämään.  Tapahtuman tarkoitus on yhdistää elävää kirjas-
toa ja koulutusmessuja.  Tulisitko sinä kertomaan oman tarinasi? 
Lisätietoa ja sitovat ilmoittautumiset 1.2. mennessä 
Heidi Huotarilta: heidi.huotari@kempele.fi/0503163766
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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 esikoulupäiväkoti
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, Fax: 08 554 8189

Sosiaali- ja 
mielenterveystoimisto
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 yhtenäiskoulu/
alakoulu
Koulutie 4A/6
Puh: 050 316 9598

Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
yläkoulu 
Koulutie 4A/6
Puh. 050 316 9430, 
Fax: 08 554 8671

Santamäkitalon koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483

Ylikylän yhtenäiskoulu 
Nerolantie 4 
Puh: 050 316 9555, 
Fax: 08 554 8602 

Linnakangastalon koulu 
Linnakaarto 20 
Puh: 050 316 9488, 
Fax: 08 554 8404 

Lukio 
Koulutie 4 B
Puh: 050 316 9593, Fax: 08 520 
8088

Tietotorin lasten- 
ja nuortentila
Koulutie 4B
Puh: 044 497 2287

Akatemian lasten ja nuortentila
Honkasentie 15,  
90450 Kempele

Kempele Akatemia 
Honkasentie 15 
90450 Kempele

Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409

Tietotori
Koulutie 4B,
Puh. 044 497 2308

Virkistysuimala Zimmari
Lehmikentäntie 2, 
Puh: 050 316 9406

Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1, 
Puh. 050 463 6390

www.kempele.fi  •  
m.kempele.fi

1. 1. Esiopetukseen 
ilmoittautuminen

Lukuvuonna 2018 – 2019 esiopetus-
ta järjestetään vuonna 2012 syntyneil-
le lapsille. Ilmoittautuminen tulee tehdä 
23.2.2018 mennessä. Esiopetus alkaa 
9.8.2018.

Esiopetukseen ja täydentävään päivä-
hoitoon ilmoittaudutaan ja haetaan säh-
köisesti Kempeleen kunnan nettisivujen 
kautta. Tietoa esiopetuksesta ja sähköi-
nen hakemus löytyy nettisivun osiosta 
Varhaiskasvatus ja opetus -> Varhais-
kasvatus -> Esiopetus. Sähköinen ha-
kemus on Päivähoidon sähköiset palve-
lut osassa (näytön oikea reuna). Linkki 
on nimetty ”Kirjaudu sähköiseen hake-
mukseen”. Kunnallisiin ja yksityisiin päi-
väkoteihin haetaan samalla tavalla.

Ilmoittautumisen voi toimittaa myös 
paperilomakkeella, joka on saatavis-
sa kunnan Internet-sivulta kohdasta 
Lomakkeet. Lomake lähetetään osoit-
teella Kempeleen kunta, Varhaiskasva-
tus, Esiopetus, PL 12, 90441 Kempele. 
Lisätiedustelut esiopetusta järjestävi-
en päiväkotien johtajat ja Ketolanperän 
koulun rehtori.

Kunnallinen esiopetus ja täydentävä 
päivähoito järjestetään lapsen tulevan 
oppilaaksiottoalueen mukaisesti seu-
raavissa toimipisteissä:

Esiopetuspaikka, puhelin, 
tuleva koulupiiri 1. luokalla

Kirkonkylän esikoulupäiväkoti 
044 4972 234 
Kirkonkylän yhtenäiskoulu
Kokkokankaan päiväkoti 
050 4636 360 
Linnakangastalon koulu

Linnakangastalon päiväkoti 
050 4636 666 
Linnakangastalon koulu
Puukoulun päiväkoti 
050 4636 369 
Ylikylän yhtenäiskoulu
Santamäkitalon päiväkoti 
044 4972 244 
Santamäkitalon koulu
Ketolanperän koulun esiopetus 
044 4972 275 
Ketolanperän koulu

Oppilaaksiottoaluerajat löytyvät nettisi-
vujen osiosta Varhaiskasvatus ja ope-
tus -> Perusopetus -> Lähikoulu – Mi-
hin kouluun?

Yksityisissä päiväkodeissa järjestetään 
esiopetusta, mikäli riittävä ryhmä syn-
tyy (5 lasta).Tietoa yksityisistä päiväko-
deista Kempeleessä löytyy nettisivujen 
osiosta Varhaiskasvatus ja opetus -> 
Varhaiskasvatus -> Vaihtoehtoja kun-
nalliselle varhaiskasvatukselle -> Yksi-
tyinen päiväkotihoito -> Kempeleen yk-
sityiset päiväkodit.

2. Esiopetukseen tutustuminen

Esiopetukseen tutustuminen järjeste-
tään lapsille ja vanhemmille kaikissa 
kunnallisissa esiopetusta järjestävissä 
yksiköissä yhtäaikaisesti keskiviikkona 
9.5.2018 klo 8.00 - 10.00.

3. Kouluun ilmoittautuminen 
 
Elokuussa 2018 perusopetuksen en-
simmäiselle luokalle tulevien oppilaiden 
ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä 
Wilman kautta (koulun ja kodin välinen 
yhteydenpitojärjestelmä). Ilmoittautu-
mista varten oppilaiden osoitteeseen 
lähetetään kirje, jossa huoltaja saa oh-
jeet Wilma-tunnusten tekemistä varten. 

Kirjeen mukana tulevat myös tarkem-
mat ohjeet ilmoittautumisesta. Wilma-
tunnuksia käytetään kodin ja koulun 
yhteydenpidossa koko perusopetuksen 
ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään ai-
kana aamu- ja iltapäivätoimintaan ha-
kemisessa ja muussa tiedottamisessa.
 
Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 29.1. 
ja päättyy 9.2.2018. 

Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen 
ilmoittautumisen alkamista, on syytä 
ottaa yhteyttä lähikoulun kansliaan. 

Ilmoittautumiseen ja Wilma-tunnusten 
tekemiseen voi saada apua tiistaina 
6.2.2018 käymällä koulussa.
 
Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta 
antavat koulujen koulusihteerit:
                                                                                                            

·  Ketolanperän koulu 
050 463 6483
·  Kirkonkylän yhtenäiskoulu 
050 316 9598
· Linnakangastalon koulu 
050 316 9488
· Santamäkitalon koulu 
050 463 6483
· Ylikylän yhtenäiskoulu 
050 316 9555

 
Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta 
tulevien uusien oppilaiden ilmoittautu-
minen tapahtuu suoraan koulun kans-
liaan.

4. Kouluun tutustuminen 

Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään 
kouluun tutustuminen kaikilla kouluil-
la keskiviikkona 9.5.2018 klo 8.00 - 
10.00. Samanaikaisesti annetaan huol-
tajille koulua koskevaa informaatiota.

Ilmoittautuminen Kempeleen kunnan 
esiopetukseen ja perusopetukseen


