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Kaksoisraiteesta kestävän
maankäytön veturi
Kempele on yksi Suomen nopeimmin kasvavista
ja vetovoimaisimmista kunnista. Kunnan vahvuuksiin kuuluu erinomainen sijainti moottoritien
ja rautatien varressa.
Moottoritien merkitys Kempeleen menestystarinalle
on tähän saakka ollut suuri. Moottoritien varteen
sijoittuneet yritys- ja asuinalueet ovat erinomaisesti saavutettavissa, mikä tekee niistä haluttuja
työpaikka- ja asuinrakentamisen alueita.

hykkeelle. Linnakankaan alueen kehittäminen tukee
tätä tavoitetta, mutta taustalla on myös halu tiivistää
kuntakeskusta ja asemanseutua vasta hyväksytyn
Taajaman osayleiskaavan 2040 linjausten mukaisesti. Kempeleen, Limingan ja Iin kanssa yhteistyönä
tehtävä lähijunaselvitys antaa viitteitä siitä, että kiin-

Linnakangas kasvaa ja kehittyy
Viimeisen kymmenen vuoden aikana Linnakankaan asukasmäärä on kasvanut kohisten ja se
on noussut Oulun seudun halutuimpien asuinalueiden kärkeen. Pelkästään vuoden 2010 jälkeen Linnakankaalle on rakennettu yli 400 uutta
pientaloa. Uusin suunnitelma moottoritien varren
kehittämishankkeista sijoittuukin Linnakankaan
alueelle, jonne kaavaillaan parhaillaan asuinalueen laajentamisen lisäksi seudullisesti merkittävää matkailualuetta. Destian entisen louhoksen
alueelle syntyy tulevaisuudessa kirkasvetinen
kalliojärvi, kun louhosalue täyttyy pohjavedellä.
Linnakankaan osayleiskaava 2030 on etenemässä kunnanvaltuuston hyväksyntäkäsittelyyn
kevään aikana.
Asuntotuotanto keskitetään joukkoliikennevyöhykkeelle
Kempele-sopimusta laadittaessa katse on suunnattu
kuitenkin jo pidemmälle tulevaisuuteen ja ennakoitu
muun muassa asumispreferensseissä ja liikkumistottumuksissa odotettavissa olevia kehityskulkuja.
Maankäytön suunnitelmissaan Kempele on tehnyt
strategisen valinnan pyrkiä keskittämään vähintään
85 % asuntojen uustuotannosta joukkoliikennevyö-

nostusta lähijunaliikenteeseen Oulun seudulla löytyy.
Tulevaisuudessa Kempeleestä voikin päästä suoraan
Oulun keskustaan lähijunalla noin kymmenessä minuutissa.
Päästövähennyksiä raideliikennettä lisäämällä

tövähennystavoitteet luovat painetta panostaa lähitulevaisuudessa raideliikenteeseen. Kaksoisraide ja
sen mukanaan tuomat mahdollisuudet raideliikenteen
kehittämisestä Pohjois-Suomessa nostavat Kempeleen sijainnin yhä keskeisempään asemaan.
Kuntastrategia ohjaa maankäytön kehittämistä
Kempele varautuu hallittuun kasvuun valmistelemalla nyt koko kunnan kattavia suunnitelmia
maankäytön kehittämisestä ja osallistumalla
aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön. Kunnan
kannalta merkittävä prosessi maapoliittisen
ohjelman päivityksestä saatiin huhtikuussa valtuuston käsittelyyn. Pelkän virkamiesvalmistelun
sijaan päättäjät olivat prosessin alusta lähtien
mukana maankäytön kehityskuvan luomisessa ja maapoliittisen ohjelman päivittämisessä.
Valmistelun aikana tunnistettiin tarve maankäytön jatkuvalle kehittämistyölle, jossa kunnan
eri hallintoyksiköt tekisivät tiivistä yhteistyötä
Kempele-sopimuksen tavoitteiden viemiseksi
paperilta käytännön toteutukseen asti. Maapoliittisen ohjelman päivityksessä Kempeleen
kunnan maapolitiikan keskeisiä toimintalinjoja
vahvistettiin ja selkeytettiin huomioimalla muun
muassa keskustamaiset muutostarve- ja tiivistämisalueet. Näin Kempele kykenee aktiivisesti olemaan
rohkea edelläkävijä ja lisäämään omilla maankäytön
suunnitelmillaan lähijunaliikenteen käyttäjäpotentiaalia.

Liikenne- ja viestintäministeriön johtama liikenteen
ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä on koonnut ehdotuksen toimenpideohjelmaksi, jossa on viitoitettu
tietä liikenteen päästöjen vähentämiseksi vuoteen
2045 mennessä. Myös nämä kunnianhimoiset pääs-

Ruusa Degerman
kaavasuunnittelija
Kempeleen kunta

JÄRJESTÖJEN JA
YHTEISÖJEN AVUSTUKSET 2019

URHEILUSEUROJEN
TOIMINTA-AVUSTUKSET 2019

Kempeleen kunnanhallitus julistaa järjestöjen ja yhteisöjen avustukset haettavaksi
keskiviikkoon 8.5.2019 klo 15.00 mennessä. Avustuksen saajan tulee olla kempeleläinen yhteisö tai yhdistys ja henkilökohtaisen avustuksen saajan tulee olla kempeleläinen.

Kempeleen kunnanhallitus julistaa rekisteröityjen urheiluseurojen toiminta-avustukset haettavaksi vuodelle 2019.

Hakemus tulee liitteineen toimittaa osoitteeseen Kempeleen kunta, Kunnanhallitus, PL 12, 90441 Kempele. Kuoreen merkintä ’Avustushakemus’.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa keskiviikkoon 8.5.2019 klo 15.00
mennessä osoitteeseen: Kempeleen kunta, Kunnanhallitus, PL 12, 90441 Kempele. Kuoreen merkintä ’Urheiluseurojen toiminta-avustukset 2019’.

Avustusta haetaan lomakkeella, jonka saa kunnan verkkosivuilta osoitteesta
www.kempele.fi/ajankohtaista/viralliset kuulutukset. Vaihtoehtoisesti paperilomakkeen voin noutaa pääkirjastolta Zeppelinintie 1, kirjaston aukioloaikoina (ma - pe
klo 10.00 – 20.00, la klo 10.00 -15.00).

Avustusta haetaan lomakkeella, jonka saa kunnan verkkosivuilta osoitteesta
www.kempele.fi/ajankohtaista/viralliset kuulutukset. Vaihtoehtoisesti paperilomakkeen voin noutaa pääkirjastolta Zeppelinintie 1, kirjaston aukioloaikoina
(ma - pe klo 10.00 – 20.00, la klo 10.00 -15.00).

Hakemuksessa tulee ilmetä, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan. Yhteisöjen ja
yhdistysten tulee pyydettäessä esittää edellisen vuoden toimintakertomus/kuluvan vuoden toimintasuunnitelma. Kulttuuritoimen avustushakemuksen liitteenä
tulee olla projektisuunnitelma.

Aikaväliltä 1.4.2018 – 31.3.2019 kertyneiden harjoittelupäiväkirjojen
tiedot siirretään lomakkeelle. Harjoituspäiväkirjoja ei tarvitse
lähettää, mutta ne on pyydettäessä pystyttävä esittämään.

Mahdollisia lisätietoja hallintojohtaja Virva Maskonen, p. 044 497 2238
tai sähköpostilla virva.maskonen@kempele.fi.
Kempeleen kunta | Asemantie 1 | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5587 2298 | www.kempele.fi

Mahdollisia lisätietoja hallintojohtaja Virva Maskonen p. 044 497 2238
tai sähköpostilla virva.maskonen@kempele.fi

Kempeleen kunta | Asemantie 1 | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5587 2298 | www.kempele.fi

3 • 2019

LIIKUNTAPALVELUT

pe 24. 5. klo 13 – 19

Pekurintie 1, Kempele

Tule mukaan vauhdikkaaseen
Vesisankarit-tapahtumaan!
Pääset kokeilemaan mielenkiintoisesti ja mukaansatempaavasti
erilaisia vesi- ja pelastustaitoja vaihtelevilla rastipisteillä.
Ohjelma rastipisteillä alkaa puolen tunnin välein.

Ammattitaitoiset ohjaajat opastavat sinut vesitaitojen ja
-turvallisuuden saloihin.
Ohjelma tarkentuu myöhemmin keväällä. Seuraa
ilmoitteluamme netissä ja Facebookissa.

Syksyn ja kevään salivuorot ovat haettavissa
Syksyn ja kevään liikuntasalien vuorot (12.8.2019-17.5.2020) ovat haettavissa sunnuntaihin
5.5.2019 mennessä. Koulujen salivuorojen lisäksi nyt voi hakea myös päiväkotien salivuoroja.
Neuvottelutilaisuus vuorojen jakamisesta pidetään maanantaina 20.5.2019 klo 17.30 Kempele
Akatemian tiloissa. Vahvistetut vuorot ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse kesäkuun puolessa
välissä.
Kempeleen kunta on siirtynyt sähköiseen tilavarauskalenteriin Tilamisuun: https://kempele.tilamisu.fi. Järjestöt ja seurat voivat hakea vuoroja suoraan Tilamisu -ohjelman kautta omilla käyttäjätunnusilla. Muiden kuntalaisten tulee tehdä vuorohakemus liikuntasalien osalta kiinteistön/huonetilan käyttöoikeus hakemuksella. Hakemukset löytyvät kunnan nettisivuilta: www.kempele.fi/
lomakkeet liikunta otsikon alta. Täytetty hakemus tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen
juha.vuoti@kempele.fi.
Vuorot jaetaan ensin kunnan omaan toimintaan, järjestöille ja seuroille. Tämän jälkeen vapaat
vuorot annetaan muille hakijoille. Tuemme lasten ja nuorten harrastustoimintaa tarjoamalla
salivuorot alle 18 -vuotiaille suotuisaan harjoitteluaikaan, arkipäivisin klo 17-19.
Lisätietoja: Juha Vuoti, juha.vuoti@kempele.fi, p. 040 570 4711
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LIIKUNTAPALVELUT
Kevään ja kesän poikkeavat
aukioloajat
* Kiirastorstai 18.4. avoinna
klo 6.30 – 17.00
* Pitkäperjantai 19.4. suljettu
* 2. pääsiäispäivä 22.4.
suljettu
* Tiistai 23.4. avoinna
klo 12.00 – 21.00
* Tiistai 30.4. avoinna
klo 6.15 – 17.00
* Vapunpäivä 1.5. suljettu
* Helatorstai 30.5.
avoinna klo 9.00 – 17.00
* Perjantai 31.5. suljettu
* Zimmari on suljettu 24.6. –
28.8.2019 (vuosihuolto)
Kesän aukioloajat
1. – 23.6. ja 29.7. – 11.8.
Maanantai 		
10.00 – 18.00
Tiistai – perjantai
8.00 – 18.00
Lauantai – sunnuntai
suljettu
Yleisten vesivoimisteluiden
kevään ja kesän aikataulut
Viikoilla 21 – 22 Vain aamun
vesijumpat
Viikoilla 23 – 25 ja 31 – 32
Tiistaisin klo 8.30 ja torstaisin
klo 8:30
Senioreiden uimakoulu
(4 kertaa)
Viikoilla 23–24 tiistaisin ja
torstaisin klo 9.30-10.15 monitoimialtaalla.
Maksu seniorikortilla, liikuntapassilla tai 3€/kerta.
Ilmoittautumiset uimaopettajille p. 0444972261
Senioreiden tuolijumppa
ja liikuntavinkkejä
Asukastuvalla
Keskiviikkoisin
5.6. / 12.6 / 19.6.

Honkasentie 11, Kempele
Tuolijumppa klo 9:00-9.45
Sopii kaikille ja jumpata voi
myös seisten.
Liikuntavinkit 10:00-11.00
Vinkkejä antaa liikunnanohjaaja Minna Lammassaari.
Lasten kesäuimakoulut
2019
• Ilmoittautuminen alkaa torstaina 2.5. klo 8.00 internetin
kautta, linkki ilmoittautumiseen löytyy sivuilta http://
www.kempele.fi/kempeleakatemia-ja-vapaa-aika/liikunta/virkistysuimala-zimmari/
uimakoulut.html
• Lue tarkasti ilmoittautumisohjeet
• Uimakoulu maksetaan
ilmoittautumisen yhteydessä
verkkopankin kautta
• Huomaa ikärajat uimakouluissa
• Lapsen voi ilmoittaa vain
yhteen uimakouluun
Vesileikkikoulu 5v.
Leikkien opitaan liikkumaan
turvallisesti vedessä.
17.-20.6. klo 14.00-14.30
klo 14.30-15.00
Sukellustaidottomat 5 – 6 v.
Tutustutaan leikkien veteen ja
opetellaan sukeltamaan. Voitetaan mahdollinen vesipelko.
3.-7.6.
klo 10.30-11.00
klo 11.00-11.30
klo 13.30-14.00
klo 14.30-15.00
10.-14.6. klo 10.30-11.00
klo 13.30-14.00
klo 14.30-15.00

Sukellustaidottomat 7 – 8 v.
Tutustutaan leikkien veteen
ryhmässä ja opetellaan sukeltamaan. Voitetaan mahdollinen vesipelko.
3.-7.6. klo 14.00-14.30
klo 15.00-15.30
10.-14.6. klo 11.00-11.30
klo 14.00-14.30
Sukellustaidottomat
9 – 12 v.
Opitaan luottamaan veteen ja
omiin taitoihin vedessä. Voitetaan mahdollinen vesipelko.

10.-14.6. klo 15.00-15.30
Sukellustaitoisten
uimakoulut
Lapsille, jotka tarvitsevat vielä
rohkaisua uintiin. Opetellaan
liikkumaan turvallisesti vedessä ja harjoitellaan alkeisuimataitoja.
Vuonna 2013 syntyneet
29.7.-2.8. klo 11.00-11.30
klo 14.30-15.00

Vuonna 2012 syntyneet
29.7.-2.8. klo 12.30-13.00
klo 13.30-14.00
Vuonna 2011 syntyneet
29.7.-2.8. klo 13.00-13.30
klo 14.00-14.30
Vuonna 2010 syntyneet
29.7.-2.8. klo 10.30-11.00
klo 15.00-15.30
Erityislasten uintikerho
17.-20.6. klo 12.00-13.30

KIRJASTO
Kuva: Heli Sorjonen

Kempeleen kirjaston lukudiplomi otettiin
käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 2007.
Tuolloin lukudiplomin suoritti
292 innokasta lukijaa.
Viime vuonna suorittajia oli jo
huimat 1064!
Mitä jos tekisimme tänä vuonna
uuden ennätyksen?
Aikaa on toukokuun loppuun.
Lähdetään siis kaikki mukaan
huimaan lukuseikkailuun!
Suorittaneiden kesken
arvotaan palkintoja!

Kirjailijavieraana Minna Lindgren:
Mukaikinuoret ja uljaat vanhukset
Ke 24.4.2019 klo 18.00
Kempeleen kirjastossa
Minna Lindgren on toimittaja, musiikkitieteilijä,
pakinoitsija, monipuolinen kirjailija ja
ikäihmisten puolustaja.
Hänen käsialaansa on mm. Ehtoolehto-trilogia
ja uusimpana Vihainen leski (2018) sekä
juuri ilmestynyt Kaukorakkaus.
"Minna Lindgren kirjoittaa ikääntymisestä
hulvattomammin, herkemmin ja terävämmin
kuin kukaan toinen aikalaiskirjailijamme.”
Kaisa Järvelä, Aamulehti 8.4.2018.
Tervetuloa mukaan, vapaa pääsy!
Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs.

3 • 2019

KIRJASTO
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17-20
Ti Suljettu
Ke 11-16
To Suljettu
Pe Suljettu
KEMPELEEN KIRJASTO
PÄÄKIRJASTO
Kauppakeskus Zeppelin,
3.krs.
Zeppelinintie 1,
90450 Kempele
p. 050 316 9409
Sähköposti:
kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu:
www.kempele.fi/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat salanumeron avulla
www.outi.finna.fi
Ma-pe 10 - 20
La
10 - 15
Kirjasto suljetaan pyhien
aattoina klo 16.
Pääsiäisenä avoinna
to 18.4. klo 10-16, pe
19.4. - ma 22.4. suljettu.
TIETOTORI LÄHIKIRJASTO
– KOULUKIRJASTO
Koulutie 4B, 90440 Kempele
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Ma 11-16, omatoimiaika

LINNAKANKAAN KIRJASTO - OMATOIMIKIRJASTO
Linnakangastalo
Linnakaarto 20, 90450 Kempele
Käynti sisäpihan kautta,
E-ovi
p. 050 3169 409 (pääkirjasto)
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Ma - pe 16 - 20 (omatoimiaika)
La 10 - 15 (omatoimiaika)
SATUTUOKIOT
Satutuokiot torstaisin
pääkirjastolla klo 10.00.
Satutuokio soveltuu
parhaiten yli 3-vuotiaille
lapsille. Tuokion kesto on
noin 20-30 minuuttia.
Satutuokiolla on käytössä
satupassi - kymmenen
leimaa keränneet saavat
pienen palkinnon!
KIRJALLISUUSPIIRIT
Tavallisten Miesten Kirjallisuuspiiri to 25.4. klo 18.
Kirjana Sahlberg, Asko:
Pimeän ääni. Vetäjänä
Veli-Matti Touru.

Sari Holapan kirjallisuuspiiri toukokuussa (aika
ilmoitetaan myöhemmin).
Kirjana Cognetti, Paolo:
Kahdeksan vuorta.
NÄYTTELYT
Huhtikuussa:
Tiina Molanderin näyttely
Laskijat - pelkistettyjä
omaelämäkerrallisia kollaaseja 15 vuoden ajalta.
Ilmojen työjuhta - lentokoneiden pienoismalleja Tapio Hiltusen kokoelmista.
Toukokuussa:
Kempele-opiston taidenäyttely
TAPAHTUMAT
Ke 24.4. klo 18.00 Kirjailijavieraana Minna Lindgren:
Mukaikinuoret ja uljaat vanhukset. Minna Lindgren on
toimittaja, musiikkitieteilijä,
pakinoitsija, monipuolinen
kirjailija ja ikäihmisten puolustaja. Hänen käsialaansa
on mm. Ehtoolehto-trilogia
ja uusimpina Vihainen leski
(2018) sekä juuri ilmestynyt
Kaukorakkaus. "Minna Lindgren kirjoittaa ikääntymisestä
hulvattomammin, herkemmin
ja terävämmin kuin kukaan
toinen aikalaiskirjailijamme.”
Kaisa Järvelä, Aamulehti
8.4.2018.

Ma 3.6. klo 10-12 Kesä tuli
kirjastoon: Yhteinen askarteluhetki, jossa tehdään
kesäinen maisema. Sopii
kaikenikäisille!

Tutustu
e-kirjoihin:
outi.finna.fi

Kirjaston tapahtumiin on
vapaa pääsy!

KEMPELEEN
KIRJASTOJEN
KESÄAUKIOLOAJAT
2019
PÄÄKIRJASTO
13.5. – 23.6.
MA-PE KLO 11 - 19,
LA SULJETTU
* to 20.6. avoinna
klo 11-16,
pe 21.6. suljettu
(juhannusaatto)
24.6. – 4.8.
MA JA KE KLO 11 - 19
TI, TO JA PE KLO 11 - 17,
LA SULJETTU
LINNAKANKAAN
OMATOIMIKIRJASTO
3.6. - 7.8. MA-PE
KLO 9 - 20 (OMATOIMIAIKA),
LA SULJETTU
TIETOTORIN
LÄHIKIRJASTO
SULJETTU 3.6. - 11.8.

KIRJASTO SOMESSA

/Kempeleen kirjasto

/Kempeleenkirjasto
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KULTTUURI

Kotiseuturetki Raaheen su 25.5.
 
   
 
   
     
      
  
      
  
  
   
 

LIPUT 25 EUROA
LIPUT KEMPELEEN KIRJASTO
Tiketistä ostettuihin lippuihin lisätään 2,50€ palvelumaksu

Piriläntie 145, 90440 Kempele

Kempeleen kotiseutumuseon kesäkausi 2019
Aukioloajat:
Kotiseutumuseo avoinna kesä-heinäkuussa ti-la klo 9-15.
Muina aikoina avoinna tilauksesta p. 044 497 2301 tai jaana.koski@kempele.fi.
Tulevat tapahtumat:
Ti 4.6. klo 10 Museon kesän avaus: Nuojuan teatteripaja esittää: Susannan maailma. Huomio! Ryhmiltä
ennakkoilmoittautuminen museolle p. 044 497 2301.
Ti 11. – la 15.6. Vanhan ajan viikko: Tervetuloa mukaan elämään kuin ennen vanhaan, tänä vuonna
mukana myös 1960-luku, ja muistoja muuttoliikkeestä Ruotsiin! Eläimiä, vanhoja ajoneuvoja, työnäytöksiä ja
eläytymistä vanhan ajan tunnelmiin! Tarkempi ohjelma tiedotetaan myöhemmin.
Ti 11.6. klo 17.30 Teatteri Neliapilan avoimet harjoitukset: mahdollisuus nähdä jo etukäteen vilaus
Hupisaarilla heinäkuussa ensiesityksensä saavasta näytelmästä ”Pienyrittäjä Pöntinen ja bisnesenkelit”.
Pe 14.6. klo 12 Erkki Suvannon monologi. Perjantaina myös dramatisoidut museo-opastukset! Vapaa
pääsy! Tervetuloa!
Museoklubi kesäkuussa torstai-iltaisin 6.6., 13.6. ja 27.6. Esiintymässä Lauri Peisterä, Frosty River ja
Väisänen jne. Vapaa pääsy!
Pe 21.6. klo 12-14 Juhannusjuhla. Ohjelmassa mm. pomppulinna, musiikkia ja Riitta Polvi-Karjalaisen
uutuusteoksen Tuulien tanssi esittely.
Pe 28.6. klo 14 Teatteri tie: Henkilö V ja harakka Vinsentti sirkuksessa. Sopii lapsille ja lapsenmielisille!
Yhteislaulut heinäkuussa tiistai-iltapäivisin Hanuripartion tahdittamana
20.7. Kesämarkkinat – pomppulinna, ilmapalloja, taikuri Elias Kvist klo 12-13, kepparirata,
markkinameininkiä. Myyjät! Varatkaa paikka ajoissa: jaana.koski@kempele.fi, p. 044 497 2301.
Ohjelma tarkentuu kevään aikana. Luvassa on mm. aamuhartauksia ja kansallispukujen tuuletuspäivää.
Muutokset mahdollisia!
Kempeleen kotiseutumuseo, Kirkkotie 18, 90440 Kempele.

Tervetuloa mukaan!

Kempele Art
Hei sinä paikallinen kyky!

Kempeleen kulttuuritoimi
etsii erilaisia esityksiä
Kempeleessä järjestettäviin
tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Mukaan voivat ilmoittautua esimerkiksi
laulajat, soittajat, kuorot, bändit, runoilijat,
stand up-koomikot, taiteilijat
tai näytelmäkerhot tai kuka vaan!
Ilmoittautuminen sähköpostilla
kulttuuri@kempele.fi tai
Kempeleen kirjastoon.
Liitä mukaan yhteystietosi ja
tiedot esityksestä, otamme sinuun yhteyttä!
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KEMPELE-OPISTO
KEMPELE-OPISTO
Useilla kevään ja kesän kursseilla on
vielä vapaita paikkoja.
Ilmoittautuminen netissä:
www.kempele.fi/Kempele Akatemia
ja vapaa-aika/Kempele-opisto
puhelin: 050 463 6431.
MUSIIKKI
110175 Bändikerho 7-8 –vuotiaille
KEMPELEEN LUKIO, MUS.LK. 162
Koulutie 4 B
ma 09.30-11.00
ti 09.30-11.00
ke 09.30-11.00
to 09.30-11.00
pe 09.30-11.00
3.6.2019-19.6.2019
Niko Konttinen
Kurssimaksu 52,00€ Ilm. 27.5.2019 klo
10.00 mennessä
Bändikerhossa tutustutaan bändisoittimiin, niin että jokainen pääsee
kokeilemaan kaikkia soittimia. Lisäksi
laululeikkejä ja muuta musiikkiin liittyvää
puuhaa. Tämä kurssi on suunnattu 7-8
-vuotiaille.
110176 Bändikerho 9-12 –vuotiaille
KEMPELEEN LUKIO, MUS.LK. 162
Koulutie 4 B
ma 12.00-13.30
ti 12.00-13.30
ke 12.00-13.30
to 12.00-13.30
pe 12.00-13.30
3.6.2019-19.6.2019
Niko Konttinen
Kurssimaksu 52,00€ Ilm. 27.5.2019 klo
10.00 mennessä
Bändikerhossa tutustutaan bändisoittimiin, niin että jokainen pääsee
kokeilemaan kaikkia soittimia. Lisäksi
laululeikkejä ja muuta musiikkiin liittyvää
puuhaa. Tämä kurssi on suunnattu 9-12
-vuotiaille.
110177 Rytmejä ryhmässä
KEMPELEEN LUKIO, MUS.LK. 162
Koulutie 4 B
ma 14.00-15.00
ti 14.00-15.00
ke 14.00-15.00
to 14.00-15.00
10.6.2019-13.6.2019
Niko Konttinen
Kurssimaksu 20,00€ Ilm. 3.6.2019 klo
10.00 mennessä
Kurssilla toteutamme ryhmän kanssa
erilaisia rytmejä bodyperkussioin sekä
soitinten avulla. Luvassa maailmanmusiikkirytmejä ja mukavaa yhdessä
musisointia. Kurssi on tarkoitettu kaiken
ikäisille eikä vaadi aikaisempaa musiikillista harrastuneisuutta.
110178 I-Pad musiikkikurssi
KEMPELEEN LUKIO, MUS.LK. 162
Koulutie 4 B
ma 14.00-15.45
ti 14.00-15.45
17.6.2019-18.6.2019
Niko Konttinen
Kurssimaksu 18,00€ Ilm. 10.6.2019 klo
10.00 mennessä
Kurssilla tutustutaan I-padin keskeisiin
musiikkisovelluksiin. Tehdään ja kuunnellaan musiikkia. Kurssi on tarkoitettu
kaiken ikäisille. Jokaisella osallistujalla
tulee olla oma I-pad.
110179 Aloittelijoiden kitararyhmä
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, BTALO, LK. 031 Koulutie 4 A 6
ti 10.00-11.00
to 10.00-11.00
4.6.2019-13.6.2019
Sami Keinonen
Kurssimaksu 20,00€ Ilm. 28.5.2019 klo
10.00 mennessä
Kurssilla tutustutaan kitaran soittamisen
ja säestyksen alkeisiin. Opetellaan perussointuja ja pyritään heti musisoimaan
yhdessä muiden kanssa. Osallistujilta
ei vaadita aiempaa soittokokemusta ja
kurssi on suunnattu ensisijaisesti lapsille
ja nuorille. Kitara on erittäin monipuolinen soitin ja taipuu mihin musiikkityyliin
tahansa. Tule ja löydä elinikäinen harrastus. Ota tunnille mukaan oma akustinen
kitara.
110180 Kitararyhmä jo hieman soittokokemusta omaaville
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, BTALO, LK. 031 Koulutie 4 A 6
ti 12.00-13.00
to 12.00-13.00
4.6.2019-13.6.2019
Sami Keinonen
Kurssimaksu 20,00€ Ilm. 28.5.2019 klo

10.00 mennessä
Kurssilla soitetaan tuttuja helppoja kappaleita. Keskitytään kitaralla säestämiseen ja rentoon yhteissoittoon. Osallistujilla tulisi olla hieman soittokokemusta
mutta nuotinlukutaitoa ei vaadita ja
kurssi on suunnattu ensisijaisesti lapsille
ja nuorille. Tule musisoimaan yhdessä
muiden kanssa. Ota tunnille mukaan
oma akustinen tai sähkökitara.
110181 Klassinen yksinlaulukurssi
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, BTALO, LK. 028 Koulutie 4 A 6
ma 15.00-20.00
ti 15.00-20.00
ke 15.00-20.00
to 15.00-20.00
pe 15.00-20.00
3.6.2019-7.6.2019
Sanna Jaako
Kurssimaksu 70,00€ Ilm. 27.5.2019 klo
10.00 mennessä
Tule etsimään ja kehittämään vapaata
lauluääntä. Teemme äänenmuodostus- ja hengitysharjoituksia. Voit laulaa
äänenmuodostustasi tukevia lauluja
toiveesi mukaan. Jokaisella osallistujalla
on 30 min yksilöaika päivittäin. Opettaja
sopii osallistujien kanssa henkilökohtaiset laulutuntiajat ennen kurssin alkua.
Ikäraja kurssille on 15 vuotta.
110182 Pop-jazz-yksinlaulukurssi
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, BTALO, MUS.LK. 051 Koulutie 4 A 6
to 15.30-21.15
25.4.2019-23.5.2019
Ida-Katharina Kiljander
Kurssimaksu 70,00€ Ilm. 17.4.2019 klo
10.00 mennessä
Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä
opiskelijan kanssa. Kurssilla voidaan
keskittyä kappaleiden tulkintaan tai
laulutekniikkaan, kuten esimerkiksi
erilaisten soundien löytämiseen. Halutessaan opiskelija voi syventyä jonkin
populaarimusiikin lajin tyylinmukaiseen
ilmaisuun esim. pop, rock, iskelmä ja
jazz. Opettaja sopii osallistujien kanssa
henkilökohtaiset laulutuntiajat ennen
kurssin alkua. Ikäraja kurssille on 15
vuotta.
110183 Pianonsoiton kesäkurssi
LINNAKANKAAN KOULU LK. 1032 B
Linnakaarto 20
ma 10.00-15.30
ti 10.00-15.30
ke 10.00-15.30
to 10.00-15.30
pe 10.00-15.30
10.6.2019-14.6.2019
Maritta Luokkanen
Kurssimaksu 70,00€ Ilm. 3.6.2019 klo
9.00 mennessä
Kesäisellä intensiivikurssilla kehitämme
soittotaitoa ja valmistelemme kappaleita
kunkin soittajan musiikillisten taitojen ja
toiveiden mukaan. Yksilöllistä ohjausta
30 min./opiskelija/päivä. Sopii sekä
aloittelijoille että pidempään soittaneille.
110184 Kesämusiikkileiri
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 1043
Nerolantie 4
ma 09.00-14.00
ti 09.00-14.00
ke 09.00-14.00
to 09.00-14.00
pe 09.00-14.00
la 12.30-14.00
3.6.2019-8.6.2019
Useita opettajia
Kurssimaksu 82,00€ Ilm. 20.5.2019 klo
10.00 mennessä
Kesäleirillä annetaan opetusta pianon,
viulun, sellon, klarinetin ja saksofonin
soitossa. Leiriopetus sisältää sekä
yksilö- että yhteissoittoa. Oppituntien
välissä oppilaat osallistuvat ohjattuun
toimintaan, joka on mukavaa leikkimielistä yhdessä tekemistä. Leiripäivinä
ma-pe tarjoillaan yksi lämmin ateria.
Lisäksi oppilaat voivat ottaa mukaan
omaa välipalaa. La 8.6 kokoonnutaan
viettämään leiriviikon päättäjäisiä
pienen konsertoinnin parissa, jossa
leiriläiset saavat osallistumisestaan
myös leiritodistuksen. Ilmoittautuminen
leirille viimeistään 20.5.2019 klo 10.
Leirille ilmoittautuneet saavat tarkemman leiriohjelman ilmoittautumisen
päätyttyä sähköpostitse. Ilmoitathan siis
sähköpostiosoitteesi ilmoittautumisen
yhteydessä. ILMOITTAUTUMISOHJE
LEIRILLE: 1) Ilmoittaudu ensin Kesämusiikkileirille 110184.Tässä yhteydessä
voit halutessasi maksaa leirin. Voit myös
ohittaa maksun ja lähetämme laskun
toimistolta myöhemmin. 2) Ilmoittaudu
edellisen lisäksi haluamaasi instrumenttiin. Valittavana piano 110185, viulu

110186, sello 110187, klarinetti 110188
ja saksofoni 110189. Voit ilmoittautua
ainoastaan yhteen soittimeen. Lisätietoja leiristä; musiikin suunnittelijaopettaja
Heli Suihkonen s-posti: heli.suihkonen@
kempele.fi
KIELET
Englanti
120304 Matkailuenglannin lyhytkurssi
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK.
219/221 Nerolantie 4
ma 18.00-21.15
ke 18.00-21.15
10.6.2019-12.6.2019
Anna Kaisa Puhakka
Kurssimaksu 20,00€ Ilm. 5.6.2019 klo
10.00 mennessä
Matkailijan tilanteita mm. kahvilassa,
hotellissa, ravintolassa, ostoksilla,
lääkärissä sekä sanastoa, Lisäksi myös
kuunteluharjoituksia. Kurssipäivät 10.6.
ja 12.6. Opiskelumateriaali opettajalta.
120305 Uskalla puhua englantia
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK.
219/221 Nerolantie 4
ma 18.00-21.15
ke 18.00-21.15
17.6.2019-19.6.2019
Anna Kaisa Puhakka
Kurssimaksu 20,00€ Ilm. 12.6.2019 klo
10.00 mennessä
Kurssi antaa uskallusta englannin
puhumiseen rennossa ilmapiirissä, myös
kuunteluharjoituksia. Harjoitusten aiheet
ovat arkielämään ja jokapäiväiseen
kanssakäymiseen liittyviä. Kurssipäivät
ovat 17.6. ja 19.6. Opiskelumateriaali
opettajalta.
Espanja
120708 Matkailuespanjan lyhytkurssi,
kevät
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK.
219/221 Nerolantie 4
ma 18.00-21.15
ke 18.00-21.15
3.6.2019-5.6.2019
Anna Kaisa Puhakka
Kurssimaksu 20,00€ Ilm. 29.5.2019 klo
10.00 mennessä
Matkailijan tilanteita mm. kahvilassa,
hotellissa, ravintolassa, ostoksilla,
lääkärissä sekä sanastoa, Lisäksi myös
kuunteluharjoituksia. Kurssi lähtee
alkeista. Kurssipäivät ovat 3.6. ja 5.6.
Opiskelumateriaali opettajalta.
Italia
120802 Viaggio in Italia - italian intensiivi kurssi
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, ATALO, LK. 010 Koulutie 4 A 6
ma 17.00-20.15
ti 17.00-20.15
ke 17.00-20.15
to 17.00-20.15
pe 17.00-20.15
13.5.2019-17.5.2019
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 40,00€
Kurssi lähtee alkeista. Kurssi sisältää
matkailu- ja ravintolasanastoa, kulttuuritietoutta sekä monipuolisia tehtäviä.
Opiskelumateriaalin saa opettajalta.
KÄDENTAIDOT
110463 Ensikirjoja näkö- ja monivammaisille lapsille
TAITOLA Asemantie 1
ti 12.00-15.15
to 12.00-15.15
2.5.2019-18.6.2019
Vuokko Keränen
Kurssimaksu 0,00€ Ilm. 24.4.2019 klo
10.00 mennessä
Suomessa syntyy vuosittain noin 70
näkövammaista lasta, joista osa on
täysin sokeita, osa heikkonäköisiä ja
osa monivammaisia. Näille lapsille ei ole
saatavilla mistään ensikirjoja. Kaupoista ja kirjastoista saatavat ensikirjat tai
äitiyspakkauksessa oleva vauvakirja
eivät sovi heille. Kurssilla valmistetaan
pienille näkö- ja monivammaisille lapsille
suunniteltuja kosketeltavia IKIOMA ensikirjoja®. Ensikirjat lahjoitetaan perheille
IKIOMA-hankkeen kautta. Kurssin vetäjänä on ensikirjan suunnittelija ja hankkeen koordinaattori Vuokko Keränen.
Materiaali ja ohjeet tulevat hankkeen
kautta. Laitetaan yhdessä hyvä kiertämään, sillä ”Jokaisella lapsella on oikeus
ensikirjaan!” Kurssipäivät ovat 2.5., 7.5.,
14.5., 28.5., 11.6. ja 18.6.
110464 Opi tekemään IKIOMA ensikirjoja ja ohjaamaan muita niiden
tekemisessä
TAITOLA Asemantie 1

pe 17.00-20.15
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
7.6.2019-9.6.2019
Vuokko Keränen
Kurssimaksu0,00 € Ilm. 29.5.2019 klo
10.00 mennessä
Suomessa syntyy vuosittain noin 70
näkövammaista lasta, joista osa on
täysin sokeita, osa heikkonäköisiä ja
osa monivammaisia. Näille lapsille ei ole
saatavilla mistään ensikirjoja. Kaupoista ja kirjastoista saatavat ensikirjat tai
äitiyspakkauksessa oleva vauvakirja
eivät sovi heille. Kurssilla valmistetaan pienille näkö- ja monivammaisille
lapsille suunniteltuja kosketeltavia
IKIOMA ensikirjoja®. Ensikirjat lahjoitetaan perheille IKIOMA-hankkeen
kautta. Kurssin vetäjänä on ensikirjan
suunnittelija ja hankkeen koordinaattori
Vuokko Keränen. Materiaali ja ohjeet
tulevat hankkeen kautta. Laitetaan yhdessä hyvä kiertämään, sillä ”Jokaisella
lapsella on oikeus ensikirjaan!” Kurssi
on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joita
kiinnostaa aiheen ohjaaminen esimerkiksi eri opistoissa.
110439 Ompelua iloksi ja hyödyksi
kesäkurssi TAITOLA
Asemantie 1
ma 10.00-13.15
ti 10.00-13.15
ke 10.00-13.15
to 10.00-13.15
20.5.2019-23.5.2019
Hanna-Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 36,00€ Huom! Alkamisaika
muuttunut!
Kesän lyhytkurssilla voit ommella vaatteita lapsille ja aikuisille sekä valmistaa
sisustustekstiilejä. Henkilökohtaiset
työvälineet kuten sakset ja nuppineulat
sekä ompelutöissä tarvittavat materiaalit
ja kankaat opiskelijat hankkivat itse.
Kurssilla on käytössä ompelukoneet,
saumurit, tasosaumain sekä kaavalehtiä
ja tarvikkeet kaavojen piirtämistä varten.
Kurssilla on myös mahdollista painaa ja
värjätä kangasta.
110413 Kesäiset huovutustyöt
TAITOLA Asemantie 1
ma 16.00-20.15
ti 16.00-20.15
ke 16.00-20.15
to 16.00-20.15
27.5.2019-13.6.2019
Kati Pistemaa
Kurssimaksu 44,00€ Ilm. 20.5.2019 klo
10.00 mennessä
Tule kokeilemaan huovuttamisen iloa.
Kurssilla on mahdollisuus tehdä niin pieniä kuin isompiakin huovutustöitä omien
tarpeiden mukaan. Kurssi-info pidetään
27.5 klo 18.00-19.30 ja kurssipäivät ovat
10.-13.6.
110438 Kesäkässää koululaisille
TAITOLA Asemantie 1
ma 10.00-13.15
ti 10.00-13.15
ke 10.00-13.15
to 10.00-13.15
3.6.2019-6.6.2019
Hanna-Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 36,00€
Tule aloittamaan kesäloma mukavien
käsitöiden parissa. Jokaiselle kurssipäivälle on oma teema ja pieni työ. Otathan
mukaasi myös pientä välipalaa. Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksuun.
Kurssista saa leiman Kulttuuripassiin.
110404 Nypläyksen alkeet lapsille
KEMPELEEN KOTISEUTUMUSEO
Kirkkotie 18
ma 10.00-12.30
ke 10.00-12.30
10.6.2019-26.6.2019
Saara Henriksson
Kurssimaksu 32,00€ Ilm. 29.5.2019 klo
10.00 mennessä
Tervetuloa viettämään kesälomapäiviä mukavan harrastuksen parissa!
Opetellaan yhdessä nypläyksen alkeita,
nyplätään helppoja juttuja; sydämiä,
tähtiä yms. Halutessaan ryhmässä voi
myös neuloa ja virkata. Kurssi pidetään
Kempeleen kotiseutumuseolla. Ryhmä
kokoontuu maanantaisin ja keskiviikkoisin.
110441 Villasta viriöön
TAITOLA Asemantie 1
ma 11.00-15.00
10.6.2019
Tuulia Salmela
Kurssimaksu 15,00€ Ilm. 3.6.2019 klo
10.00 mennessä
Kurssi/työpaja on tarkoitettu kaikille,
ikään ja taitotasoon katsomatta! Tutus-

tumme villaan materiaalina, kehräämme siitä lankaa, ja langan kudomme
valmiiksi työksi. Ainoa vaatimus kurssille
osallistumiseksi on into tehdä itse!
Kurssin opettaja johdattelee lempeästi
kehruun ja kankaankudonnan saloihin.
Työvälineenä käytämme värttinää ja
kudontakehystä. Saat tarvittavat työvälineet käyttöösi kurssille saapuessasi,
ja niitä on mahdollisuus myös ostaa
omaksi kurssin opettajalta. Käytettävä
kehruumateriaali on villaa, ja se sisältyy
materiaalimaksuun. Voit tuoda mukanasi
lankaa, helmiä, matonkuteita jne. materiaaleja, joita voidaan käyttää kudonnaiseesi. Työpajassa on myös tarjolla
materiaaleja kudontaan. Valmiin työn
koko riippuu käyttämästäsi kehyksestä
- voit halutessasi valmistaa lasinalusen,
patalapun, kirjanmerkin tai vaikkapa
pienen taulun! Opettaja perii materiaalimaksun 10€.
110412 Kaleidoskooppi – tilkkutyötekniikka
TAITOLA Asemantie 1
pe 10.00-16.00
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
28.6.2019-30.6.2019
Paula Vainio
Kurssimaksu 42,00€ Ilm. 20.6.2019 klo
10.00 mennessä
Rakkaalla lapsella on monta nimeä tai
yhdellä nimellä on monta merkitystä.
Tämä kurssi on tarkoitettu tilkkutyönperusteet hyvin hallitseville edistyneemmille tilkkuilijoille. Opimme ja tutustumme
kolmeen erilaiseen kaleidoskooppi
–nimellä kulkevaan tilkkutyötekniikkaan.
Voit aloittaa jokaista tai kokeilla vain
yhtä kurssin aiheista. Koosta riippuen
tilkkutyösi voi olla kassi, tyyny, seinätekstiili tai vaikka suuri peitto.
110492 Huolla oma ompelukone
TAITOLA Asemantie 1
la 10.00-13.15
11.5.2019
Veijo Isokääntä
Kurssimaksu 12,00€ Ilm. 3.5.2019 klo
10.00 mennessä
Opettelemme oman kotiompelukoneen
perushuollon: langankireyksien säädöt,
puolapesän puhdistus, neulojen kunnon
tarkistus, tarvittaessa öljytään ym. Mukaan vain yksi oma ompelukone ja sen
ruuvimeisseli.
110493 Huolla oma saumuri
TAITOLA Asemantie 1
la 14.00-17.15
11.5.2019
Veijo Isokääntä
Kurssimaksu 12,00€ Ilm. 3.5.2019 klo
10.00 mennessä
Opetellaan saumurin perushuolto.
Säädetään langankireydet, puhdistetaan
puolapesä, tarvittaessa öljytään, tarkistetaan neulojen kunto ym. Mukaan vain
yksi oma saumuri ja sen ruuvimeisseli.
LIIKUNTA JA TANSSI
830145 Aamujumppa, kevät
NUORISOSEURANTALO Kirkkotie 19
ke 09.00-10.00
8.5.2019-12.6.2019
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 24,00€ Ilm. 2.5.2019 klo
10.00 mennessä
Naisille ja miehille tarkoitettu perusjumppatunti. Alkuverryttelyn jälkeen tehdään
lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoitteita, tunnin lopuksi venyttelyt.
Jumpassa kaikki liikkuvat oman kunnon
mukaan. Tunti sopii senioreiden lisäksi
myös muille rauhallisesta ja monipuolisesta liikunnasta kiinnostuneille.
Jumppa-alusta mukaan ja rennot sisäliikuntavaatteet tarvitset tunnille mukaan.
830146 Hatha-joogaan tutustumiskurssi
AKATEMIAN TILA Honkasentie 15
ti 10.00-11.30
to 10.00-11.30
21.5.2019-23.5.2019
Ingrid Sepp
Kurssimaksu 12,00€ Ilm. 14.5.2019 klo
10.00 mennessä
Tutustumiskurssi joogaan, mutta sopii
myös aiemmin jooganneille. Teemme
rauhallisia harjoituksia omista lähtökohdista käsin, luonnollisen hengityksen
johdattamana. Kurssipäivät ovat 21.5.
ja 23.5.
830147 Syvävenyttely ja rentoutus
NUORISOSEURANTALO Kirkkotie 19
ke 10.00-11.00
8.5.2019-12.6.2019
Heidi Kilkki
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Kurssimaksu 24,00€ Ilm. 2.5.2019 klo
10.00 mennessä
Syvävenyttely tunnilla avataan lempeästi
kehon liikeratoja helpoilla dynaamisilla
liikkeillä. Liikkuvuutta edistetään myös
erilaisin staattisin venyttelyin. Tunti
lopetetaan rentoutuksella. Tunti sopii
kaikille ja liikkeitä voidaan soveltaa juuri
sinulle sopivaksi. Tunti palauttaa lihasten
lepopituuden, parantaa verenkiertoa,
edistää aineenvaihduntaa, rentouttaa ja
lisää nivelten liikkuvuutta. Tunnille tarvitset mukaan mukavat, rennot sisäliikuntavaatteet sekä jumppa-alustan.
830148 Yoga flow
AKATEMIAN TILA Honkasentie 15
ma 18.00-19.00
6.5.2019-10.6.2019
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 24,00€ Ilm. 29.4.2019 klo
10.00 mennessä
Mielen ja kehon yhteistyötä korostava
ja kehon voimaa ja hallintaa lisäävä joogaharjoitus. Asanat eli joogan
erilaiset asennot haetaan hengitystä
seuraten ja ne yhdistetään erilaisiksi
liikejatkumoiksi. Asentojen ylläpitäminen
vaatii sekä lihastyötä että keskittymistä.
Syvät ja pinnalliset lihakset kehittyvät
ja tietoisuus omasta kehosta kasvaa
harjoitusten avulla. Yoga Flow™ -nimi
tulee tavasta suorittaa liikkeet sujuvasti
peräkkäin. Liikkeet virtaavat alkuasennosta toiseen. Tunti sopii aloitteleville
ja jo joogaa harrastaneille kuntoilijoille.
Jumppamatto mukaan tunnille.
830149 Lavis - lavatanssijumppa
AKATEMIAN TILA Honkasentie 15
ma 17.00-18.00
6.5.2019-10.6.2019
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 24,00€ Ilm. 29.4.2019 klo
10.00 mennessä
LAVIS-lavatanssijumppa on uusi
hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, jota tanssitaan ilman paria. Tunnilla
tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten
humppa, valssi, polkka, foxi, salsa,
jenkka, rock/jive, cha cha ja samba.
Tunnilla opit eri lavatanssiaskeleiden
perusteita. Lavatanssi on niin mukavaa,
että et edes huomaa kuntoilevasi. Sopii
niin aloittelijoille kuin kuntoilijoille. Varaa
mukaasi rennot vaatteet, sisäkengät ja
juomapullo.
830144 Hyvän olon lauantai E
AKATEMIAN TILA Honkasentie 15
la 11.00-13.15
18.5.2019
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 18,00€ Ilm. 11.5.2019 klo
10.00 mennessä
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.
110519 Street- ja showtanssikurssi,
7-9 –vuotiaat
LINNAKANKAAN KOULU, LIIKUNTASALI Linnakaarto 20
ma 10.00-13.45
ti 10.00-13.45
10.6.2019-11.6.2019
Saija Varila, Emilia Granholm
Kurssimaksu 30,00€ Ilm. 3.6.2019 klo
10.00 mennessä. Huom! Kurssipaikka
muuttunut!
Street ja showtanssikurssi lapsille ja
nuorille. Kurssin ideana on kahden
päivän aikana tutustuttaa lapsia ja
nuoria street- ja showtanssin maailmaan. Varaa mukaasi joustavat vaatteet
ja street-tanssitunnille sisäpelikengät tai
sneakerit.
110520 Street- ja showtanssikurssi,
10-12 –vuotiaat
LINNAKANKAAN KOULU, LIIKUNTASALI Linnakaarto 20
ma 10.00-13.45
ti 10.00-13.45
10.6.2019-11.6.2019
Saija Varila, Emilia Granholm
Kurssimaksu 30,00€ Ilm. 3.6.2019 klo
10.00 mennessä. Huom! Kurssipaikka
muuttunut!
Street ja showtanssikurssi lapsille ja
nuorille. Kurssin ideana on kahden
päivän aikana tutustuttaa lapsia ja
nuoria street- ja showtanssin maailmaan. Varaa mukaasi joustavat vaatteet
ja street-tanssitunnille sisäpelikengät tai
sneakerit.
110521 Street- ja showtanssikurssi,
13-20 –vuotiaat

LINNAKANKAAN KOULU, LIIKUNTASALI Linnakaarto 20
ma 14.15-17.30
ti 14.15-17.30
10.6.2019-11.6.2019
Saija Varila, Emilia Granholm
Kurssimaksu 30,00€ Ilm. 3.6.2019 klo
10.00 mennessä. Huom! Kurssipaikka
muuttunut!
Street ja showtanssikurssi lapsille ja
nuorille. Kurssin ideana on kahden
päivän aikana tutustuttaa lapsia ja
nuoria street- ja showtanssin maailmaan. Varaa mukaasi joustavat vaatteet
ja street-tanssitunnille sisäpelikengät tai
sneakerit.
VALOKUVAUS
110701 Digitaalisen valokuvauksen
peruskurssi
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, DTALO, LK. 16 Koulutie 4 A 6
ma 18.00-21.15
6.5.2019-3.6.2019
Juha Korhonen
Kurssimaksu 40,00€ Ilm. 29.4.2019 klo
10.00 mennessä
Opettelemme käyttämään kameraa
käsisäädöin ja valottamaan oikein. Selvitämme erilaisten säätöjen vaikutukset
kuvaan, siten kuvaaja pystyy toteuttamaan mielensä mukaisia kuvia. Sommittelu ja sisältö kuuluvat myös asiaan.
Oma digitaalinen järjestelmäkamera tai
käsisäätöinen kamera on välttämätön.
Mukaan tarvitset myös muistiinpanovälineet. Lisätietoja antaa Juha Korhonen,
jiiveekorhonen@gmail.com, p. 0400 58
77 88.
110702 Kuvankäsittelyn peruskurssi
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, DTALO, LK. 16 Koulutie 4 A 6
ke 18.00-21.15
8.5.2019-5.6.2019
Juha Korhonen
Kurssimaksu 40,00€ Ilm. 30.4.2019 klo
10.00 mennessä
Käsittelyssä Gimp kuvankäsittelyohjelman perustoiminnot ja muutakin; kuvan
rajaaminen, suoristaminen, perspektiivin
korjaus, prikkaaminen, työkalut,sekä
värien, kontrastin ja valoisuuden säätö.
Nämä muun muassa. Gimp on ilmaisohjelma kaikkien vapaasti ladattavissa.
Mukaan tarvitset muistiinpanovälineet.
Lisätietoja antaa Juha Korhonen, jiiveekorhonen@gmail.com, p. 0400 58 77 88.

to 10.30-14.45
pe 10.30-14.45
10.6.2019-14.6.2019
Juha Korhonen
Kurssimaksu 40,00€ Ilm. 3.6.2019 klo
10.00 mennessä
Opettelemme käyttämään kameraa
käsisäädöin ja valottamaan oikein. Selvitämme erilaisten säätöjen vaikutukset
kuvaan, siten kuvaaja pystyy toteuttamaan mielensä mukaisia kuvia. Sommittelu ja sisältö kuuluvat myös asiaan.
Oma digitaalinen järjestelmäkamera tai
käsisäätöinen kamera on välttämätön.
Lisäksi tarvitset muistiinpanovälineet.
HUOM! Aamupäivän tunnit klo 10.3012.00, minkä jälkeen tunnin tauko, iltapäivän tunnit klo 13.00-14.45. Lisätietoja
antaa Juha Korhonen, jiiveekorhonen@
gmail.com, p. 0400 58 77 88.
110704 Digitaalisen valokuvaus,
perusteet ja kauemmas
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, DTALO, LK. 16 Koulutie 4 A 6
ma 10.00-16.45
ti 10.00-16.45
ke 10.00-16.45
to 10.00-16.45
pe 10.00-16.45
8.7.2019-12.7.2019
Juha Korhonen
Kurssimaksu 80,00€ Ilm. 28.6.2019 klo
10.00 mennessä
Viiden päivän intensiivinen jakso sisältää
kameran käytön perustan käsisäädöin.
Opitaan oikea valottaminen erilaisissa
olosuhteissa ja säätöjen vaikutus kuvan
sisältöön. Sommittelua ja kuvan sisältöä
opiskellaan teoriassa ja kuvaustehtävien
ja niiden palautteen avulla. Mukana on
vielä valaisua miljöössä ja kuvankäsittelyäkin hieman. Otetaan kuvaaminen
haltuun. Oma digitaalinen järjestelmäkamera tai käsisäätöinen kamera on
välttämätön. Lisäksi tarvitset muistiinpanovälineet. Lisätietoja antaa Juha
Korhonen, jiiveekorhonen@gmail.com,
p. 0400 58 77 88.

UUSIEN OPPILAIDEN
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN
MUSIIKIN YKSILÖOPETUKSEEN
LUKUVUONNA 2019 – 2020
Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 7.5.
klo 9.00 netissä osoitteessa
www.kempele.fi/Kempele Akatemia
ja vapaa-aika/Kempele-opisto
HUOM! Kaikki ennakkoilmoittautuneet saavat aluksi varasijan.
Uusia opiskelijoita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli paikkoja
vapautuu.Opetus on yksilöopetusta
30 min. / vko / opiskelija.
Opiskelupaikan varmistumisesta
ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Kurssimaksu laskutetaan
opiskelupaikan varmistuttua.
Yksilöopetusta annetaan
seuraavissa instrumenteissa ja
laulunopetuksessa:
piano, poikkihuilu, harmonikka, viulu,
sello, rummut, klassinen kitara, sähkökitara, klarinetti ja saksofoni
lisäksi: klassinen yksinlaulu ja pop/
jazz - yksinlaulu
Lisätiedot:
yksilöopetus, musiikinopettaja
Kari Suvilehto p. 050 5236 832.
UUSIEN OPPILAIDEN ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN MUSIIKIN
TAITEEN PERUSOPETUKSEEN
LUKUVUONNA 2019 – 2020
Opinnot on suunnattu
ensisijaisesti lapsille ja nuorille.
Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 7.5.
klo 9.00 netissä osoitteessa
www.kempele.fi/Kempele Akatemia
ja vapaa-aika/Kempele-opisto
HUOM! Kaikki ennakkoilmoittautuneet saavat aluksi varasijan.
Uusia opiskelijoita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli paikkoja
vapautuu.
Opiskelupaikan varmistumisesta
ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Kurssimaksu laskutetaan
opiskelupaikan varmistuttua.
Yksilöopetusta annetaan
seuraavissa instrumenteissa:
piano, poikkihuilu, harmonikka, viulu,
sello, rummut, klassinen kitara,
sähkökitara, klarinetti ja saksofoni

110703 Digitaalisen valokuvauksen
peruskurssi nuorille
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, DTALO, LK. 16 Koulutie 4 A 6
ma 10.30-14.45
ti 10.30-14.45
ke 10.30-14.45

Lisätiedot:
taiteen perusopetus, suunnittelijaopettaja Heli Suihkonen p. 040 141 8095

NUORISOPALVELUT
NUORISOTYÖ
Aukioloissa voi olla muutoksia.
Ajantasainen tieto löytyy Facebookista
ja Instagramista. Toukokuussa viikolla 22
(27.–31.5.) talo- ja koulutoimintaa ei järjestetä Akatemialla, Linnakankaalla ja
Tietotorilla.
AKATEMIAN LASTENJA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
Media- ja pelitalo ma klo 13.00–15.30
Mediaryhmä ti klo 14.00–15.30
Nuoret (7.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat): ti klo 17.00–20.00
ke klo 17.00–20.00 (myös Nuortenklubi
kokoontuu)
to klo 17.00–20.00
Yökahvilat (7.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat): pe klo 18.00–23.00
LINNAKANKAAN LASTENJA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
ma ja to klo 13.00–15.30
TIETOTORIN LASTENJA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
ti ja to klo 13.00–15.30
LASTEN JA NUORTEN
MEDIARYHMÄT
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 esimer-

kiksi videoiden tekemistä, kuvien muokkausta tai markkinointia? Tule mukaan ja
kerro hauskat/hullut ideasi, ne ovat parhaita! Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Heidi Marjomaa-Mikkola ja Matias Jurmu

NUORTEN TIETOJA NEUVONTAPALVELU
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu tarjoaa
kaikille alle 30-vuotiaille kempeleläisille
maksutonta tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä
kysymyksissä ja tilanteissa.
Kempeleen pääkirjasto, Zeppelinintie
1, 90450 Kempele torstaisin klo 16–18
Tavoitat Kempeleen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun myös WhatsAppin kautta,
p. 050 3169 694. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön yhteydenottolomakkeella osoitteessa www.kempele.fi/nuorisopalvelut.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö auttaa 15–28-vuotiaita kempeleläisiä nuoria. Etsivän nuorisotyön kautta nuoret saavat tietoa eri palveluista ja mahdollisuuksista esim. opiskeluun, työnhakuun, toimeentuloon tai
terveyteen liittyvissä asioissa sekä käytännön apua asioiden hoitamisessa. Etsivällä nuorisotyöllä on myös pienryhmätoimintaa. Työntekijöihin voi olla suoraan
yhteydessä tai jättää yhteydenottopyynnön kunnan kotisivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

NUORTEN
TYÖPAJATOIMINTA
Starttipaja Zuumi tarjoaa tukea alle
29-vuotiaiden työttömien ja ilman opiskelupaikkaa olevien nuorten elämänhallintaan. Pajalle hakeudutaan kunnan kotisivuilla olevan lomakkeen kautta, kaikki
hakijat haastatellaan.
Seinättömän työpajan työvalmennus
tarjoaa tukea ja ohjausta kempeleläisille
alle 29-vuotiaille työttömille työnhakijoille. Seinättömälle työpajalle voi hakeutua
jos oma koulutus- tai urapolku on
vielä mietinnässä ja työ- tai koulutuspaikka puuttuu. Jos olet kiinnostunut seinättömästä työpajasta, ota yhteyttä Stiinaan
tai jätä yhteydenottopyyntö kunnan kotisivujen kautta.
Vertaiskoodi-hanke
Keväällä 2018 alkanut Vertaiskoodi-hanke on päättynyt peliryhmien
osalta. Kyselyjen ja tulosten perusteella voidaan todeta, että hanke on
vaikuttanut suuresti ryhmäläisten digitaaliseen pelaamiseen. Positiivisia
tuloksia nähtiin muun muassa arjen
hyvinvoinnissa, kuten liikunnan lisääntymisessä ja ruokatottumuksissa. Ryhmäläisten kokemukset peliryhmätoiminnasta olivat positiivisia
ja halua osallistua vastaavaan toimintaan löytyi. Nuorten vertaisohjaajien,
eli couchien rooli oli merkittävä läpi
hankkeen ajan. Kiitos yhteistyökumppaneille, rahoittajille ja hankkeeseen

Tapahtumat
AmaZing Kempele to 9.5.2019
klo 17-20
Yli 10-vuotiaille tarkoitettu leikkimielinen
joukkuekilpailu pyöräillen ympäri Kempelettä erilaisia tehtäviä suorittaen. Kokoa
kavereista, perheenjäsenistä, työporukasta tai sukulaisista 2-4 hengen joukkue ja ilmoittautukaa mukaan! Ilmoittautumiset 5.5. mennessä osoitteessa www.
kempele.fi/nuorisopalvelut.

3 • 2019

NUORISOPALVELUT
KOULUN PÄÄTTÄRIT
Koulun päättärit Akatemialla lauantaina
1.6. Ohjelmassa on 3.-6.-luokkalaisten
disco klo 16-17.30 ja nuorten yli 13-vuotiaiden Yökahvila klo 18-23.
KESÄTOIMINNOT
Kesäreportterit
Oletko kiinnostunut kirjoittamisesta,
kuvaamisesta tai vaikka bloggaamisesta? Etsimme 10–12-vuotiaita kesäreporttereja (4kpl), ajalle 9.5.–26.6.
Kesäreportterit osallistuvat maksutta
nuorisopalveluiden leireille, retkille
ja tapahtumiin ja raportoivat niistä.
Kaikki reportterit osallistuvat medialeirille 25.6.–26.6., jossa työstetään
otetuista materiaaleista julkaisuja.
Kesäreportterit saavat toimintaan
osallistumisesta harrastetodistuksen.
Laita hakemus tulemaan 3.5.2018
mennessä sähköpostitse osoitteeseen heidi.marjomaa-mikkola@
kempele.fi. Kerrothan hakemuksessa miksi haluaisit toimintaan
mukaan ja mitkä ovat mielenkiinnon kohteesi. Ilmoitamme valintamme kesäreporttereiksi henkilökohtaisesti 8.5. mennessä.
Kesäretket:
Retki Powerparkiin ti 11.6.
Hinnat:
60 € (yli 130 cm)
50 € (alle 130 cm)
32 € (alle 2-vuotiaat)
Hinnat sisältävät kuljetuksen, rannekkeen ja tapaturmavakuutuksen. Ruokailut omakustanteisesti.
Kalastusretki Tyrnävän Suutarinjärvelle to 13.6.
Hinta: 10 €, sis. kalastusluvan, makka-

ran, mehun, kuljetuksen ja tapaturmavakuutuksen. Ota mukaan omat kalastusvälineet, mato-onki tai virveli. Myös omia
eväitä saa ottaa mukaan. Lisätiedot: Petri
Huurinainen, p. 044 4972 286
Kesäpäivät käsillä:
Ke 5.6. Zine, klo 12–15.30, Kempele
Akatemia, Honkasentie 15
Zinet ovat itsetehtyjä pienlehtisiä, jotka
toteutetaan perinteiseen kollaasityyliin
leikaten, liimaten ja piirtäen. Toteutamme
Zine-lehtisen ja teemme lehtisistä pienen painoksen. Aiheina esim. kesäloma
tai harrastukset. Ohjaajina Stiina Leino ja
Heidi Marjomaa-Mikkola. Mukaan mahtuu 20 9-13-vuotiasta, omat eväät mukaan. Kurssimaksu 8 €/hlö
Ke 12.6. Puu, klo 12–15.30, Kempele
Akatemia, Honkasentie 15
Puu on vanha suomalainen käsityömateriaali. Puu on materiaalina luonnollinen
ja rauhoittava. Päivän aikana työstämme puuta suurella luovuudella ja pienillä
työkaluilla. Ohjaajina Stiina Leino ja Pirjo
Ranta. Mukaan mahtuu 15 9–13 vuotiasta, omat eväät mukaan. Kurssimaksu 8 €/hlö
Ke 19.6. Metalli, klo 12–15.30, Kempele
Akatemia, Honkasentie 15
Metallilangalla on ihmeellinen kyky vangita tekemisen innostus ja tekijän persoonallisuus. Taivutamme metallilangasta kesäisiä ötököitä ja mielikuvituksellisia
koukeroita. Ohjaajina Stiina Leino ja Pirjo
Ranta. Mukaan mahtuu 15 9–13 vuotiasta, omat eväät mukaan. Kurssimaksu 8 €/hlö
Maker-kesäpäivät:
To 6.6., klo 12–15.30, Kempele Akatemia, Honkasentie 15
Rakennamme omat piirtorobotit. Tutus-

tumme yhdessä sähköön ja elektroniikkaan ja käytämme luovuuttamme robotin
suunnittelussa ja rakentamisessa. Ohjaajina Heidi Marjomaa-Mikkola ja Pirjo
Ranta. Mukaan mahtuu 10 9–13 vuotiasta, omat eväät mukaan. Kurssimaksu 10€/hlö
To 13.6., klo 12–15.30, Kempele Akatemia, Honkasentie 15
Kokoamme ja duunaamme omat pahviset VR-lasit matkapuhelimeen. Voit katsoa 3D-elokuvia ja videoita älypuhelimesi
ja VR-lasien avulla. VR-lasit soveltuvat
matkapuhelimiin, joiden näytön koko on
4-5,5". Ohjaajina Heidi Marjomaa-Mikkola ja Pirjo Ranta. Mukaan mahtuu 10
9–13 vuotiasta, omat eväät mukaan.
Kurssimaksu 10€/hlö
To 27.6., klo 12–15.30, Kempele Akatemia, Honkasentie 15.
Kokeilemme erilaisia digitaalisen värkkäilyn menetelmiä, joissa pääsee toteuttamaan itseään ja kokeilemaan laitteita.
Vain mielikuvitus on rajana. Rakennamme ja askartelemme käsin teknologiaa ja
erilaisia tekniikoita hyödyntäen. Ohjaajina
Heidi Marjomaa-Mikkola ja Pirjo Ranta.
Mukaan mahtuu 10 9-13-vuotiasta,
omat eväät mukaan. Kurssimaksu 10
€/hlö
Media-kesäpäivät ti-ke 25.6.–26.6.
Tutustumme kahden päivän aikana erilaisiin toimittamisen muotoihin, mm. kirjoittamiseen, valokuvaamiseen ja videokuvaamiseen sekä kokeillaan erilaisten
julkaisujen tekemistä yhdessä. Ne voivat
olla verkkolehtiä, blogeja, vlogeja tai painettuja julkaisuja. Ohjaajina Heidi Marjomaa-Mikkola ja Pirjo Ranta. Mukaan
mahtuu 15 9-13-vuotiasta, omat eväät
mukaan. Kurssimaksu 5 €/hlö/päivä

Kesäpäivä pelaten:
Ti 4.6., 11.6. ja 18.6., klo 12–15.30,
Kempele Akatemia, Honkasentie 15
Pelaamme PC:llä ja erilaisilla konsoleilla.
Voit pelata mm. retrokonsoleilla, Nintendo Switchillä tai astua virtuaalimaailmaan
VR-laseilla. Mukaan mahtuu 15 9–13
vuotiasta, omat eväät mukaan. Kurssimaksu 5 €/hlö/päivä

Kempeleen kunta
PL 12, 90441 Kempele
Puh: 08 5587 2200
kempele@kempele.fi

Ilmoittautuminen kesätoimintoihin alkaa ma 6.5.2019, klo 9.00. Osoitteessa:
www.kempele.fi/nuorisopalvelut

Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11,
Puh: 050 463 6340

YHTEYSTIEDOT
Nuorisopalvelujen päällikkö
Sanna Tauriainen, p. 050 3078 981
Nuoriso-ohjaajat
Matias ”Matti” Jurmu, p. 044 4972 288
Heidi Marjomaa-Mikkola, p. 040 1821 244
Pirjo Ranta, p. 050 3078 678
Vapaa-ajanohjaaja
Petri Huurinainen, p. 044 4972 286
Etsivät nuorisotyöntekijät
Laura Sarjanoja, p. 050 3163 740
Kaisa Alatalo, p. 050 3163 741
Starttipaja Zuumi
Paula Päkkilä, p. 050 3163 766
Sanna Härmä, p. 050 3163 768
Seinätön työpaja
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

MUISTIKAHVILA
Kutsu Kempeleen 4H-yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen
Paikalle ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet! Kokouksessa käsitellään vuoden 2018
toimintaa, katsellaan tulevaisuuden näkymiä ja palkitaan aktiivisimmat toimijat. Tarjolla on myös kahvitus!
Aika: 25.4.2019 kello 17:30 – 20:00 Paikka: Tietotori, Koulutie 4 B, 90440 Kempele.
MIKÄ? 4H on nuorisotyötä tekevä järjestö. Kempeleessä toiminta painottuu kerhoihin, nuorten
työelämävalmiuksien parantamiseen sekä kurssitoimintaan.
KENELLE? Toiminnan kohderyhmä on 6 – 28–vuotiaat. Oman alueensa kehittämisestä ja nuorisotyöstä
kiinnostuneet ovat tervetulleita edistämään toimintaamme esim. vapaaehtoistyön merkeissä!
MITEN VOIT OSALLISTUA? Kannata toimintaamme liittymällä jäseneksi (35e/vuosi). Jäsenet pääsevät
osallistumaan Kempeleen 4H:n toimintoihin ilmaiseksi tai edullisempaan hintaan.
Ilmoittaudu mukaan kesän 2019 lasten, varhaisnuorten ja nuorten leireille Kempeleen 4H:n nettisivujen
kautta osoitteessa www.kempele.4h.fi/leirit
Kempeleen kotitalouksien vaarallisen jätteen
vastaanottoasema on avoinna keskiviikkoisin klo
16.00 - 19.00, osoitteessa Zatelliitintie 17c. Palvelun
tarjoaa Kiertokaari Oy ja asemalla urakoi Kempeleen
4H-yhdistys.

TYÖLLISTÄMISPALVELUT
NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2019 KEMPELEESSÄ
Kesätyöseteli
Kempeleen kunta myöntää kesätyösetelin jokaiselle v. 2002 ja 2003
syntyneelle (16 ja 17 vuotta tänä vuonna täyttävälle) kempeleläiselle
nuorelle. Erillistä hakemusta ei tarvita. Kesätyösetelillä nuori voi hakea
kesätöitä yrityksistä, yhdistyksistä, järjestöistä tai säätiöistä.
V. 2002 ja 2003 syntyneiden on haettava kesätyösetelit
keskiviikkoon 24.4.2019 mennessä. Seteliä haettaessa nuoren tulee
todistaa henkilöllisyytensä (ei tarvitse olla virallinen henkilökortti).
Seteleitä on mahdollisuus hakea vielä Työllisyysyksiköstä (Tiilitie 2,
2.krs) arkisin klo 8-16 soittamalla ensin työnsuunnittelijalle
(p. 050 4636 398).
Mikäli kesätyöseteleitä jää hakematta, jaetaan loput setelit
vuosina 2001 syntyneille eli 18-vuotiaille kempeleläisille, jotka
voivat ilmoittautua sivulla www.kempele.fi/kesatyo 24.4. klo 15.00
mennessä. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin jakamatta jääneitä
kesätyöseteleitä, kesätyösetelit arvotaan ilmoittautuneiden kesken.
Nettisivulta www.kempele.fi/kesatyo löytyvät myös työnantajien
ilmoittamat kesäsetelityöpaikat.
Kesätyöt
Kesätyöpaikkojen haku päättyi 11.3.2019. Hakemuksia tuli yhteensä
99 kpl, joten kesätyöpaikat arvottiin. Kesätyöpaikkojen arvonnan
tuloksista on ilmoitettu kaikille hakijoille sähköpostilla tai lähetetty kirje
13.3.
Kesäyrittäjyys
Kesäyrittäjäksi haku on päättynyt 20.3.2019. Hakijoita oli 13, joten
kaikki kesäyrittäjäksi hakeneet pääsevät mukaan. Kaikille hakijoille on
lähetetty kirjeet valinnasta.
Lisätietoja kunnan maksamasta kesäyrittäjyysrahasta,
kesätyöseteleistä ja kesätyöpaikoista www.kempele.fi/kesatyo
sekä työnsuunnittelija Heli Luukinen, p. 050 4636 398,
heli.luukinen@kempele.fi.

Kaikille kiinnostuneille tarkoitettu avoin tilaisuus, jossa kahvitarjoilun lisäksi
tarjolla tietoa, keskustelua ja keinoja muistin, aivoterveyden ja hyvinvoinnin
ylläpitämiseksi. Kempeleen seurakuntatalo, Ilonpisara, Tiilitie 1, klo 13.00 – 14.30
ke 24.4.
Muistikummituokio
Muistikummituokiossa perustietoa muistisairauksista, pohditaan asenteita muistisairauksiin ja
mietitään oma muistiystävällinen teko.
ke 29.5.
Keveästi kesään
Aktivoidaan aivoja musiikilla ja laululla Anni Näyhän johdolla. Paikalla muistihoitaja Anne Silvola.
Yhteistyössä Kempeleen seurakunta ja diakoni Soile Pakkanen
Lisätietoja: Riikka Heikkinen, 050-466 9477, riikka.heikkinen@osmy.fi

Kempeleen Asukastupa- kaikkien kuntalaisten olohuone
Kempeleen asukastupa toimii osoitteessa Honkasentie 11. Asukastupa ja
kahvio avoinna ti-pe klo 10.00-15.00. Tuvalla on myytävänä käsitöitä mm. sukkia, lapasia, kortteja,
tyynyjä ja muita ajankohtaisia tuotteita kotiin, tuliaisiksi tai lahjaksi. Torstaisin tuoretta pullaa.  Maksuvälineeksi käy vain käteinen. Kaikkeen tuvalla järjestettävään toimintaan ovat kaikki tervetulleita.
Tuvan tapahtumia: Tiistaisin klo 10-12 käsityöpiiri kaikille käsitöistä tai askartelusta kiinnostuneille
Käsityökerho parittomilla viikoilla perjantaina klo 10, Muumikurssi ke 24.4. klo 10, Kahvipussikurssi to 25.4. klo 10, Vappumyyjäiset ti 30.4., Diakonian Aamukahvila ti 7.5. klo 10, Jumppaa ja
kehonkoostumusmittausta ti 28. 5. klo 12, Kesäkuussa tulossa tuolijumppaa. Jäsenmaksun 10e voit
maksaa Tuvalla käydessäsi, jäsenkortin saat Tuvalta
www.kempeleenasukastupa.net
puh. 044 273 5545
kempeleen.asukastupa@gmail.com 	
Löydät meidät myös Facebookista.

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
Ylikylän yhtenäiskoulu
Nerolantie 4
Puh: 050 316 9555,
Linnakankaan koulu
Linnakaarto 20
Puh: 050 316 9488,
Lukio
Koulutie 4 B
Puh: 050 316 9593

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN
ANTAMISESTA
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
antaa 23.4.2019 ulkoilulain
4 §:n mukaisen päätöksen Kempeleen kunnan laatimasta Honkasen, Kokkokankaan, Linnakankaan ja Mourungin alueen
ulkoilureittisuunnitelmasta. Päätös karttaliitteineen ja valitusosoituksineen on nähtävänä valitusajan 23.4.2019 – 23.5.2019
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa osoitteessa Veteraanikatu 1, 90130 Oulu. Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on oikeus valituksen tekemiseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 23.5.2019
mennessä. Valitusviranomaisen yhteystiedot ja muut muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.
Kempeleen kunta | Asemantie 1 | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5587 2298 | www.kempele.fi

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

