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Vapaa-ajan palvelut
muuttuivat Kempele Akatemiaksi
Kuva: Susanna Eksymä / Rantalakeus

Elokuun alussa kunta sai
uuden toimijan, Kempele
Akatemian. Sieltä kuntalaiset saavat tutut vapaa-ajan
palvelut sutjakkaasti ja helposti saman organisaation
palvelutarjottimelta.
Kunnan tehtävänä tukea
hyvinvointia ja terveyttä
Kuntalain mukaan kunnan tulee
edistää kuntalaisten hyvinvointia ja
kestävää kehitystä kuntansa alueella. Myös tulevan sote- ja kuntauudistuksen jälkeen kunnat tulevat vastaamaan kuntalaisten hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisestä.
Vapaa-ajalla ja vapaa-ajan palveluilla
on keskeinen rooli hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä. Hyvinvointia ja niihin liittyviä palveluja tulee
toteuttaa kuntalaisten arkiympäristössä. Hyvinvoinnin edistämisessä
vapaa-ajan palveluilla ei tarkoiteta joitain yksittäistä palvelua vaan
kaikkia vapaa-ajan palveluja, joiden
läpileikkaavana tavoitteena on lisätä
kuntalaisten hyvinvointia. Vapaaajan palvelut ovat laaja-alaisia, poikkihallinnollisia palveluja, jotka edistävät terveyttä, hyvinvointia ja ovat
myös ennaltaehkäiseviä palveluja.
Kempele Akatemia
yhdistää tutut toimijat
Kempeleen kunnassa vapaa-ajan
palvelut on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, Kempele Akatemiaksi
elokuun 2016 alusta alkaen. Kempele Akatemia yhdistää liikunta-,
kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- sekä
kansalaisopiston tarjoamat palvelut
ja resurssit saman sateenvarjon alle.

Akatemian tavoitteena on järjestää
laajempia ja monipuolisempia vapaa-ajan palveluita kaikenikäisille
kuntalaisille. Toiminnassa on tärkeää, että kuntalaiset osallistuvat
aktiivisesti Kempele Akatemian kehittämiseen.
Uutena toimintana
lasten liikuntakoulu
Tänä syksynä Kempele Akatemia
järjestää uutena toimintana syyskuussa aloittavan Liikuntakoulun
7-8-vuotiaille lapsille Kirkonkylän
yhtenäiskoululla. Toimintaa tullaan
laajentamaan syksyllä 2017 useammalle ikäryhmälle. Keskeinen osa
Akatemian toimintaa ovat konsertit
ja teatteriesitykset sekä koko perheen tapahtumat, kuten viime viikonloppuna järjestetty Hyvä kasvaa
Kempeleessä - tapahtuma. Lisäksi
Akatemia järjestää erilaisia kursseja,
retkiä ja leiritoimintaa kaikenikäisille. Vuoden 2017 syksyllä on tavoitteena aloittaa myös kulttuurikoulu,
jossa voi tutustua kulttuurin eri osaalueisiin mm. teatteriin, kuvataiteeseen, kirjallisuuteen ja musiikkiin.
Taiteen perusopetus pyritään käynnistämään syksyllä 2017.
Yksi keskeisistä Akatemian tavoitteista on laajentaa sähköiset palvelut kattamaan koko vapaa-ajan palvelutarjontaa. Tämä mahdollistaa

Kempele Akatemian työryhmäläiset Sanna Tauriainen, Anne Toppari, Sanna
Virtanen, Jukka Ojala, Merja Hillilä, Pentti Rautakoski, Jaana Keränen ja Marja-Leena
Meriläinen.
mm. sähköisen Akatemia-passin,
johon voi koota suorituksia opinnoista ja vaikkapa vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta.
Vuonna 2017 juhlitaan
Akatemiassa järjestetään toimintaa
ympäri vuoden. Vuosi 2017 tulee
olemaan juhlan täyteinen Kempeleen täyttäessä 150 ja Suomen 100
vuotta. Juhlavuosi alkaa ilotulituksin
uudenvuoden aattona. Juhlavuoden

aikana saamme nauttia sekä kempeleläisten että valtakunnallisten
huippuartistien esityksistä. Myös
Zimmarissa juhlitaan 20-vuotistaivaltaan erilaisin tapahtumin. Lisätietoja juhlavuoden tapahtumista
löytyy kunnan verkkosivuilta: www.
kempele.fi/suomi100
Kuntalaiset mukaan ideoimaan
Nähdään tapahtumissa, kadulla ja
toiminnoissa! Ota hihasta kiinni ja

ideoidaan yhdessä. Tehdään porukalla paremmat Kempele Akatemian palvelut, joilla lisäämme kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä.
Merja Hillilä
Jaana Keränen
Sanna Tauriainen
Anne Toppari
Sanna Virtanen
Marja-Leena Meriläinen

Lämmin kiitos kaikille Hyvä
kasvaa Kempeleessä –tapahtuman
järjestelyissä mukana olleille ja
tapahtuman kävijöille!
Ensi vuonna nähdään taas ja juhlitaan
samalla Suomen 100- ja Kempeleen
150-vuotista taivalta.
terveisin Kempeleen kunta

Kuva: Sauli Pahkasalo/ Rantalakeus

U17 EMKARSINTATURNAUKSEN
OTTELUITA KEMPELEESSÄ!
keskiviikkona 28.9. klo 14 GeorgiaBulgaria, Sarkkirannan urheilukeskus
maanantaina 3.10. klo 13 Ruotsi-Gerogia,
Sarkkirannan urheilukeskus

Lasikäytävä yhdistää uuden ja vanhan osan toisiinsa.

Terveyskeskuksen
remonttiuutisia
ja toimitilojen
väliaikaismuutoksia
Terveyskeskuksessa toimineet lasten- ja äitiysneuvolat
sijaitsevat väistötiloissa tilaelementtirakennuksessa osoitteessa Hovintie 5. Väistö jatkuu myös vuoden 2017 ajan.
Rakentamisen uudisosa otetaan käyttöön 3.10.2016 alkavalla viikolla. Terveyskeskussairaala muuttaa 2. kerroksen
tiloihin ja 1. kerrokseen muuttavat fysioterapia sekä tk:n
hallinto.
Lokakuussa käynnistyy vanhan terveyskeskuksen saneerauksen ensimmäinen vaihe. Vastaanotto, hammashoito,
laboratorio ja röntgen jatkavat nykytiloissaan, mutta kulku
niihin tapahtuu pääoven eli A-oven kautta. Muut sisäänkäynnit ovat remontin vuoksi suljettuja.
Saneerauksen ensimmäinen vaihe kestää kesään 2017. Sen
jälkeen toisessa vaiheessa saneerataan kiinteistön lopputilat,
jolloin em. toiminnat siirtyvät jo saneerattuihin tk-tiloihin.
Koko hankkeen valmistuminen on vuoden 2017 lopussa.
Remontoinnista aiheutuvat haitat pyritään minimoimaan
yhteistyössä rakentajien kanssa.

Ajax-Sarkkiranta, Suomen Palloliitto
ja Kempeleen kunta kutsuvat teidät
seuraamaan EM-tason jalkapalloa! Vapaa
pääsy, alueella kaksi ottelukioskia.
Lisätietoja Ajaxin verkkosivuilta: www.ajaxsarkkiranta.fi

Kenestä Vuoden seniori
Kempeleessä?
Kempeleen kunnan seniorineuvosto
on päättänyt järjestää Kempeleessä vuoden seniorin valinnan syksyllä 2016.
Valinta julkistetaan 5. lokakuuta
kunnan ja seurakunnan yhteisesti

järjestämässä perinteisessä vanhustenviikon juhlassa.

ja osallistut samalla palkintojen
arvontaan.

Voit äänestää ketä tahansa yli 65–
vuotiasta kempeleläistä.
Äänestä oheisella lipukkeella tai
internet-sivuilla www.kempele.fi

Äänestyslipukkeen palautus viimeistään 28.9.2016
klo 16:00 mennessä.

Vuoden
seniori
-äänestys

Kirjepostimerkki

Vuoden seniori Kempeleessä:

Mielenterveyspalvelut muuttavat takaisin Tiilitorille
(Tiilitie 2) 5.9.2016 alkavalla viikolla.

----------------------------------------------

Vanhat
valokuvat talteen
Kempeleen kunta on kiinnostunut tallettamaan
sähköisesti vanhaa Kempelettä esittäviä valokuvia. Kuvat
voi toimittaa museonhoitajalle p. 044 4972301 tai Anne
Topparille p. 050 4636457.
Skannaamme/kopioimme kuvat talteen ja järjestämme
niistä myöhemmin näyttelyn.

Vastaajan nimi ja puhelinnumero:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kempeleen
kunta
Seniorineuvosto
PL 12
90441 Kempele

Puukasa nro 1. Destian louhosalueella
Käynti Kuusirinteen kautta. Destian
louhosalueen ja Kuusirinteentien
välinen portti avoinna arkisin klo
9-15. Alueella raskasta liikennettä.

ARA:N TUET ERITYISRYHMIEN
ASUNTO-OLOJEN
PARANTAMISEKSI VUODELLE
2017 HAETTAVANA
Kempeleen kunta julistaa haettavaksi vuonna 2017 tapahtuvaan vuokratalojen ja vuokra-asuntojen rakentamiseen ja perusparantamiseen:
. rityisryhmien asunto-olojen parantamiseen myönnettävät
E
investointiavustukset ja saman hankkeen korkotukilainat.
Hakemukset toimitetaan Kempeleen kuntaan
23.9.2016 mennessä.

Haukkakaaron kasat nro. 2-20

Hakemuslomakkeita ja tarkempia ohjeita saa kunnasta palvelusihteeri Marjo Törmäseltä.
Lomakkeet ja ohjeet ovat luettavissa ja tulostettavissa myös
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sivuilta: www.ara.fi
Kempele 5.9.2016
Ympäristöpalvelut
Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi

MYYTÄVÄNÄ POLTTOPUITA
Ympäristöpalvelut
myy tarjousten perusteella polttopuuta.

teesta www.kempele.fi/ajankohtaista/virallisetkuulutukset

Myytävät kasat sijaitsevat:
•.Destian alue, Kuusirinteen tien päädystä Destian
tukikohdan piha-alue (1 kasa, nro 1.)
•.Kokkokankaalla, Kokkokankaan päiväkodin Haukkakaarto 17 välisellä puistoalueella (19 kasaa, nro 2-20)

Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa
perjantaihin 23.9.2016 klo 12.00 mennessä,
merkillä POLTTOPUUT
- kunnanvarikolle Ekohaka 5 (ma-to klo 7.0015.30 ja pe klo 7.00-13.30)
- kunnantalon neuvontaan Asemantie 1 (klo 9.0015.00)
- kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi .
Maksu laskutetaan. Polttopuut voi hakea, kun
lasku on maksettu.

Puukasoista on erillinen kartta. Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää kaikista kasoista, mutta
tarjoajalla on mahdollisuus saada vain kaksi kasaa.
Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa
kunnan varikolta osoitteesta Ekohaka 5, 90440
Kempele, kunnantalon neuvonnasta os. Asemantie
1 tai Kempeleen kunnan internet-sivuilta osoit-

Lisätietoja antaa Paula Taskila p. 050-3169669
14.9.2016
Ympäristöpalvelut

Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi

Kierrätyskeskuksesta löytyy kodin
irtaimistoa moneen tarpeeseen

YKSITYISTEN TEIDEN TALVIAURAUS KUNNAN TOIMESTA JA
SIITÄ PERITTÄVÄ MAKSU
Yksityisten teiden auraaminen kuuluu yleensä tiekunnalle tai
osakkaille.
Kempeleen kunta auraa kustannuksellaan kadut kevyenliikenteen
väylineen. Kunta auraa kuitenkin sopimusperusteisesti seuraavat taajaman ulkopuoliset kokoojateinä toimivat yksityiset tiet:
•.Ylipääntie-Tuohinontie- Isoaukiontie-Rajakorventie kunnan rajaan saakka
•.Luonungintie Välikorventien risteykseen saakka ja Välikorventie
• .Niittyrannantie Helpikujan risteykseen saakka
• Teppolantie
•.Mourungintie (kääntöpaikalle saakka)
•.Tahkoseläntie ja Liimatantie kunnan rajaan saakka
Talvikautena 2016–2017 kunta ottaa aurattavaksi sellaiset asuinkiinteistöille johtavat yksityiset tiet, joiden osakkaat yhteisesti
suorittavat kunnalle maksun, jonka suuruus on 0,90 euroa/m
(sis. alv 24 %) kertaa tien pituus 50 m:n tarkkuudella ja joka
liittyy läheisesti muihin kunnan auraamiin teihin. Auraukseen
voidaan ottaa myös alle 100 m pitkä tie, maksu näiltä teiltä
on pienin tiekohtainen maksu 90 euroa (sis.alv 24 %). Suurin
taloutta kohden perittävä maksu on 135 euroa (sis.alv 24 %).
Niiden, jotka haluavat yksityisen tiensä kunnan aurattavaksi, tulee
ilmoittaa aurauksesta 3.10.2016 mennessä. Ilmoitus on jätettävä
sähköpostilla tai puhelimella Kempeleen kuntaan:
Yhteystiedot:
Tomi Väisänen
tomi.vaisanen@kempele.fi
p. 050 453 1466

Ilkka Koskenkorva
ilkka.koskenkorva@kempele.fi
p. 050 316 9658

Kunta mittaa tien pituuden ja tarkistaa, että tie liittyy muihin
kunnan aurattaviin teihin. Lasku lähetetään tien osakkaiden yhdyshenkilölle, joka kerää osakkailta laskua vastaavan summan.
Kun lasku on maksettu, kunta hoitaa tien aurauksen seuraavan
talvikauden aikana.
Yksityisen tien tiekunta tai osakkaat velvoitetaan asentamaan
aurattavalle tielle viitat, sekä huolehtimaan tien tasaamisesta
ennen tien jäätymistä.

Kierrätyskeskus

Kirkkopolku 24, 90440 Kempele
Avoinna 08:00 - 16:00
050-316 3787

Kempele 2.9.2016
Ympäristöpalvelut
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Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi

Kempele Akatemia
VIRKISTYSUIMALA

• Turvallisuussyistä suosittelemme, että yhden vanhemman vastuulla uimalassa olisi korkeintaan
kolme alle kouluikäistä lasta. Uinninvalvojilla on yleinen valvontavastuu kaikista asiakkaista.

Lehmikentäntie 2, 90450
Kempele
Palvelupiste, p. 050 3169 406
Valvomo, p. 044 4972 261

• Vanhempia pyydämme huomioimaan, että lapsi alle 8-vuotias
tai uimataito alle 25 m, pääsee
uimaan vain yli 15-vuotiaan ohjauksessa. Muistattehan käydä läpi
uimahallin säännöt lastenne kanssa.

AUKIOLOAJAT
Maanantai
klo 12.00-21.00
Tiistai, keskiviikko, torstai
klo 6.30-21.00
Perjantai
klo 9.00-20.00
Lauantai ja sunnuntai
9.00-17.00
Palvelupiste suljetaan tuntia
aikaisemmin ja uintiaika
päättyy puoli tuntia ennen
hallin sulkemista.

• Vauvauintiryhmät ovat tällä
hetkellä täynnä. Seuraavat uudet vauvauintiryhmät aloittavat
tammikuussa. Vauvauintiin liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä
vauvauinninohjaajiin sähköpostitse
zimmari.vauvat@gmail.com. Ilmoitukset poissaoloista Zimmariin, p.
050 316 9406. Kaksi peräkkäistä
ilmoittamatonta poissaoloa =>
paikka annetaan varasijalla olevalle.
• Vauvauinnin valokuvaus 22.10.
• Vauvauinteja ei ole 29.10.

POIKKEAVAT AUKIOLOAJAT
Perjantai 21.10. avoinna klo
9.00 – 18.00 (yleinen uintiaika
päättyy klo 17.30)
Lasten vesidisco perjantaina 21.10.
klo 18.00-21.00 (uintiaika päättyy
klo 20.30)
• Vesidisco uimataitoisille v.
2006 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille
• Vältä jonotus ja hanki lippusi
ennakkoon, ennakkomyynti ma
10.10. klo 12.00 alkaen
• Ohjelmassa:
• Klo 18.30 Pellehyppykisa
• Klo 19.15 Liukumäkikisa
• Klo 20.00 Tanssikilpailu
• Liput 4 euroa, tervetuloa!

• Ajankohtaista tietoa Zimmarin
tapahtumista ja poikkeavista aukiolo- tai allasajoista löytyy
Zimmarin nettisivuilta www.kempele.fi/zimmari
• Seniorikortti on tarkoitettu kempeleläisille, liminkalaisille, tyrnäväläisille ja lumijokisille 65 vuotta täyttäneille senioreille omaehtoiseen
liikuntaan.
• Seniorikortti maksaa 50 euroa, käyttöaikaa vuosi kortin
ostopäivästä.
• Seniorikortti ei käy erityisryhmien vesivoimisteluihin (terveyskeskus ja reumayhdistys).
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy arkisin ennen klo 16, viikonloppuisin

ei rajoitusta.
• Kempeleläisillä senioreilla mahdollisuus käydä myös Kempelehallin kuntosalilla arkisin klo
8.00 - 16.00 koulujen lukuvuoden aikana, varattujen vuorojen
ulkopuolella. Kempelehallin vastaanotosta on hankittava magneettikulkukortti (hinta 6 e). Magneettikortti on henkilökohtainen
ja leimattava joka kerta, kun käy
kuntosalilla. Ohjattuja kuntosalin
starttikursseja järjestetään, lisätietoja vs. liikuntasihteeri Sanna
Virtanen p. 050 316 3804.
• Liikuntapassi on tarkoitettu
kempeleläisille työttömille ja alle
65-vuotiaille eläkeläisille omaehtoiseen liikuntaan.
• Käyttöaika työttömillä puoli vuotta (25 e) ja eläkeläisillä
vuosi (50e) ostopäivästä.
• Liikuntapassi ei käy erityisryhmien vesivoimisteluihin (terveyskeskus ja reumayhdistys).
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy arkisin ennen klo 16, viikonloppuisin
ei rajoitusta.
• Liikuntapassilla mahdollisuus
käydä myös Kempelehallin kuntosalilla arkisin klo 8.00 - 16.00
koulujen lukuvuoden aikana, varattujen vuorojen ulkopuolella.
Kempelehallin vastaanotosta on
hankittava magneettikulkukortti
(hinta 6 e). Magneettikortti on
henkilökohtainen ja leimattava
joka kerta kun käy kuntosalilla.
Ohjattuja kuntosalin starttikursseja järjestetään, lisätietoja vs.
liikuntasihteeri Sanna Virtaselta
p. 050 316 3804.
YLEISET
VESIVOIMISTELUT
(sis. uintimaksuun, kesto 30 min)

Maanantai
18.00 isoallas (ei musiikkia)
Tiistai
7.30 isoallas
15.00 senioreille, monitoimiallas
(ei musiikkia)
17.30 monitoimiallas (ei musiikkia)
Keskiviikko
7.00 monitoimiallas
15.30 isoallas
18.30 isoallas
Torstai
7.30 isoallas
14.00 senioreille, monitoimiallas
18.30 monitoimiallas
Perjantai
17.00 monitoimiallas vesitreeni
Sunnuntai
10.00 isoallas
MONITOIMIALTAAN
VIIKKO-OHJELMA
Allas suljettu muulta toiminnalta.
Monitoimiallas on tarkoitettu
ensisijaisesti erityisryhmille.
Koululaisten lomaviikoilla ei ole
varattuja vuoroja.
Maanantai
14.15 - 14.45
Kempeleen veteraanit
15.00 - 15.30
TK Liminka (5.9. - 19.12. / 9.1. - 29.5.)
Tiistai
09.45 - 10.30
Erityisryhmän vesivoimistelu,
kansalaisopisto (20.9. – 29.11. /
10.1. – 18.4.)
11.00 - 11.30
Maa- ja kotiseutunaiset (4.10. /
1.11. / 13.12.)
15.00 - 15.30
Vesivoimistelu senioreille
17.30 - 18.00
Yleinen vesivoimistelu

Keskiviikko
7.00 - 7.30
Yleinen vesivoimistelu
10.00 - 10.30
TK Rantsila (31.8. - 14.12.)
12.00 - 12.30
TK Kempele (24.8. - 19.10. / 28.10.
- 16.12.)
14.30 - 15.00
TK Lumijoki (21.9. - 30.11. / 11.1.
- 13.4.)
15.30 - 16.00
TK Tyrnävä (24.8. - 7.12. / 11.1.
- 26.4.)
Torstai
10.00 - 10.30
TK Rantsila (8.9. - 15.12. / 12.1.
- 11.5.)
14.00 - 14.30
Vesivoimistelu senioreille
18.30 - 19.00
Yleinen vesivoimistelu
Perjantai
17.00 - 17.30
Vesitreeni
18.30 – 19.00
Rantalakeuden reuma ja tules
Lauantai
8.00 - 11.00
Vauvauinti (20.8. – 10.12 / ei 29.10)

Zimmarin
VESIDISKO
perjantaina 21.10.
klo 18-21.
Luvassa kilpailuja ja
iloista menoa -katso
tarkemmat tiedot
etusivulta!

Kansalaisopisto
ILMOITTAUTUMINEN
KURSSEILLE ON
KÄYNNISSÄ.
Ryhmäopetus alkaa
viikolla 38. Seuraavilla kursseilla
on vielä tilaa:
Kielet
120201 Ruotsin perusteiden
kertaus
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU,
LK. 1043 to 17.30-19.00
22.9.-1.12.2016 ja 12.1.-27.4.2017
Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat
joskus opiskelleet ruotsin perusteita
mutta tiedot ja puhetaito kaipaavat
aktivointia. Kurssimaksu 48,00 e
120305 English 4
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU,
A-TALO, LK. 010 to 16.30-18.00
22.9.-1.12.2016 ja 12.1.-27.4.2017
Englannin kielen kurssi kieltä 3-4
vuotta opiskelleille. Kerrataan ja syvennetään englannin perusrakenteita sekä tutustutaan amerikkalaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon.
Kurssimaksu 48,00 e
120602 Venäjä 3
KEMPELEEN LUKIO, LK. 117
ma 17.45-19.15
19.9.-28.11.2016 ja 9.1.-24.4.2017
Tervetuloa jatkamaan venäjän kielen opintoja Pora! 2 -kirjan avulla.
Harjoittelemme venäjän puhumista,
kuuntelemista, lukemista ja kirjoittamista. Kurssimaksu 48,00 e
120603 Venäjä 4
KEMPELEEN LUKIO, LK. 117
ti 17.00-18.30

20.9.-29.11.2016 ja 10.1.-18.4.2017
Venäjä 4 -kurssilla jatkamme venäjän opiskelua Pora 2- kirjan avulla.
Syvennämme venäjän kielen taitoa
opettelemalla uutta kielioppia ja sanastoa sekä kertaamalla aikaisemmin opittua. Kurssimaksu 48,00 e
120801 Andiamo in Italia 4
- Matkailu Italia 4
LINNAKANGASTALON KOULU, LK
1083 ti 17.30-19.00
20.9.-29.11.2016 ja 10.1.-18.4.2017
Kurssi on tarkoitettu henkilöille,
jotka ovat opiskelleet italiaa ainakin kaksi vuotta. Tule mukaan, opit
myös Italian kulttuuria! Kurssimaksu 48,00 e
120802 Ci vediamo in piazza!
LINNAKANGASTALON KOULU,
LK 1083 ti 19.00-20.30
20.9.-29.11.2016 ja 10.1.-18.4.2017
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat opiskelleet italiaa ainakin
kolme vuotta. Tervetuloa! Benvenuto! Kurssimaksu 48,00 e
Käsityöt
110401 Kankaanpainopaja
päiväryhmä
TAITOLA
ma 13.30-16.00, joka toinen viikko
19.9.-21.11.2016 ja 9.1.-24.4.2017
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia
tekniikoita ja valmistetaan painokankaista erilaisia töitä. Kurssimaksu 41,00 e
110420 Lusikkakorut
SANTAMÄKITALON KOULU,
TEKN.LK. pe 17.45-21.00, la 9.00-

14.00
16.-17.9.2016
Onko hopea-tai alpakkalusikkasi
käyttämätön? Saat sen uudelleen
käyttöön valmistamalla siitä esim.
riipuksen, sormuksen, korviksen tai
rannekorun. Kurssimaksu 23,00 e
110430 Nypläys
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU,
D-TALO, TEKST.LK. 4
ke 18.00-21.15
21.9.-30.11.2016 ja 11.1.-19.4.2017
Aloittelijat aloittavat alkeista. Pidemmälle ehtineillä on mahdollisuus
opiskella useampaa eri tekniikkaa.
Kurssimaksu 86,00 e.
110431 Posliininmaalauskurssi
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU,
D-TALO, KUVATAIDELK. 11
la 10.00-15.00, su 10.00-15.00
1.10.-11.12.2016 ja 14.1.-19.3.2017
Kaikki kiinnostuneet vasta-alkajista pidempään harrastaneisiin
ovat tervetulleita! Kurssiviikonloput syksyllä: 1.-2.10., 12.-13.11. ja
10.-11.12.2016. Kurssiviikonloput
keväällä: 14.-15.1., 4.-5.2. ja 18.19.3.2017. Kurssimaksu 76,00 e
110440 Kankaanvärjäystä ja
-kuviointia
TAITOLA
pe 17.30-20.45, la 10.00-16.00, su
10.00-14.15
7.-9.10.2016
Värjätään, painetaan, "maalataan",
uudistetaan puuvilla- ja pellavakankaita ja -tekstiilejä nestemäisillä ja
kankaanpainoväreillä erilaisin menetelmin. Kurssimaksu 36,00 e

110444 Kirjansidonta: koptisidos
TAITOLA
to 17.00-17.45, pe 18.00-20.30, la
09.00-15.45, su 09.00-15.45
6.-23.10.2016
Koptisidos on egyptiläisten varhaiskristittyjen eli koptien kehittelemä n. 2000 vuotta vanha sidostyyppi.
Infoilta 6.10., kurssiviikonloppu 21.23.10.2016. Kurssimaksu 45,00 e
110447 Entisöinti ja verhoilu
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU,
TEKN.LK.
pe 18.00-20.30, la 09.00-15.00, su
10.00-15.00
7.10.-13.11.2016 ja 10.2.-26.3.2017
Kurssilla kunnostetaan, entisöidään
ja verhoillaan puuhuonekaluja. Syksyn kurssiviikonloput ovat 7.-9.10. ja
11.-13.11. Kevään kurssiviikonloput
ovat 10.-12.2. ja 24.-26.3. Kurssimaksu 67,00 e
Liikunta
830103 Liikuntakoulu
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU,
A-TALO, LIIKUNTASALI
ke 15.45-16.45
21.9.-30.11.2016 ja 11.1.-19.4.2017
Liikuntakoulu on suunnattu ensisijaisesti 7-8 -vuotiaille lapsille, jotka eivät ole vielä löytäneet omaa
liikuntaharrastustaan seurassa tai
joukkueessa. Liikuntakoulussa opetellaan myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä motorisia perustaitoja leikinomaisesti. Kurssimaksu
64,00 e.

830127 Ikäihmisten jumppa
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU,
A-TALO, LIIKUNTASALI
ma 15.00-16.00
19.9.-28.11.2016 ja 9.1.-24.4.2017
Ryhmä on tarkoitettu senioreille,
jotka haluavat liikkua ryhmässä,
mutta kuitenkin omaan tahtiin.
Kurssimaksu 48,00 e
830134 Sointukylpy
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU,
LIIKUNTASALI
su 19.00-20.00
25.9.-4.12.2016 ja 15.1.-30.4.2017
Syvärentouttava tunti, jossa makoilet mukavasti alustan päällä ja annat
äänimaljojen harmonisten sointujen rentouttaa kehoasi ja mieltäsi.
Kurssimaksu 48,00 e
830201 Muutosta elämään!
Starttikurssi
KEMPELEEN LUKIO, LK. 115
ke 17.30-19.00. 21.9.-30.11.2016
Kurssilla käsitellään monipuolisesti
terveellisiä elämäntapoja, mm. ravintoa ja liikuntaa. Mukaasi tarvitset
muistiinpanovälineet sekä sauvakävelysauvat toisesta kokoontumisesta lähtien. Tule rohkeasti mukaan
sellaisena kuin olet! Kurssimaksu
45,00 e
Voit ilmoittautua netissä
osoitteessa www.kempele.
fi/kansalaisopisto tai soittaa
toimistolle p. 050 4636 431.
Tervetuloa oppimaan ja
harrastamaan!

Kaavoituskatsaus 2016
Kunnan tulee maankäyttö- ja
rakennuslain (MRL § 7) mukaan laatia vähintään kerran
vuodessa katsaus kunnassa
ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kempeleen
kunnanhallitus hyväksyi katsauksen sisällön 29.8.2016
(§ 241) kokouksessa.

sanomalehdissä, kunnan virallisella ilmoitustaululla ja nettisivuilla.
Lisää tietoja kaavoituksesta löytyy
kaavoituksen nettisivuilta osoitteesta: www.kempele.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus
ja maankäyttö
Kempeleen tonttitarjonnan tilanne
löytyy nettisivuilta kohdasta Tonttipörssi, lisätietoa asuntotonteista
löytyy kohdasta Tontit ja asuminen.
Kempeleessä asuntotonttien varausta, vuokrausta ja myyntiä hoitaa
maankäyttöpäällikkö ja yritystontteja hallinnoi elinkeinopäällikkö.

Kaavoituskatsaus kertoo asukkaille
heidän ympäristössään tapahtuvien
muutossuunnitelmien lähtökohdista, sisällöstä, aikatauluista ja vaikutusmahdollisuuksista. Kaavoituskatsaus on osa vuoropuhelua, jota
kunta käy kaavoituksen eri vaiheissa
kuntalaisten, maanomistajien sekä
muiden osallisten ja yhteistyötahojen kanssa.

Kempeleen keskustaajamaa kaakosta kuvattuna (Lentokuva Vallas
Oy, 20.7.2016). Komeetantien uusi
poikittaisyhteys ja Zatelliitintien uusi linjaus on otettu käyttöön, Eteläsuomentien kevyen liikenteen
alitus valmistuu loppuvuodesta
2016. Kempeleenportin uuden eritasoliittymän rakentamista valmistellaan, toteutuksen tavoitevuodet
ovat 2017 - 2019.

Työn alla olevista kaavoista ja niiden
virallisista kuulemisista tiedotetaan
lisäksi erikseen kuntatiedotteessa,

Kempeleen kunnan ympäristöpalvelut
Kempeleen kunnan ympäristöpalveluissa
edistetään kunnan tasapuolista kehittämistä
maanhankinnalla, kaavoituksella ja rakentamisen ohjauksella. Maankäytön, kaavoituksen ja
rakennusvalvonnan lisäksi ympäristöpalveluissa toimivat myös ja kiinteistö- ja kunnallistekniikkapuoli (kadut, puistot, liikenne).
TEKNINEN JOHTAJA
Risto Sarkkinen puh. 050 4636 501
Sähköpostiosoitteet: .nimi(at)kempele.fi		...
. iralliset nähtävillä olot osoitteessa:
V
Kunnantalo, Asemantie 1, Kempele
Kirjaamon sähköpostiosoite:
kirjaamo@kempele.fi
Kempeleen kunnan postiosoite:
PL 12, 90441 KEMPELE
Käyntiosoite toistaiseksi: Vihikari 10,
Kempele (muutto takaisin kunnantalolle
lokakuussa 2016)
MAANKÄYTTÖ
Tontinluovutussopimukset, maanhankintaja kaavoitussopimusneuvottelut,
asiakasneuvonta:
Maankäyttöpäällikkö Petri Joro
puh. 050 4636 504
Tonttitilanne, kaava- ja karttaotteet,
ja asiakasneuvonta:
Tekninen avustaja Raili Kiviniitty
puh. 050 316 9539
Tekninen avustaja Kaisu Pieniniemi
puh. 050 316 9540
KAAVOITUS
Yleis- ja asemakaavoitus,
poikkeamislausunnot, suunnittelutarveratkaisut, tonttijaot, asiakasneuvonta:
Kaavoittaja (YKS 424) Mari Kuukasjärvi .
puh. 050 4636 515 (käyntiosoite muista
palveluista poiketen Tippakuja 3 B 7,
sopimuksesta)
Asemakaavoitus, suunnittelutarveratkaisujen ja tonttijakopäätösten
valmistelu, asiakasneuvonta:
Kaavasuunnittelija Kaija Muraja
puh. 050 316 3769
Kaavasuunnittelija Ruusa Degerman
puh. 040 182 0509

RAKENTAMISEN LUVAT,
VALVONTA JA OHJAUS
Valmiiden asemakaavojen toteuttamista ohjaa
kunnan rakennusvalvonta. Lupapiste.fi -palvelussa voi helposti ja vuorovaikutteisesti hoitaa
kaikki rakennushankkeeseen liittyvät rakennus-, toimenpide-, maisema- ja purkulupaasiat, kun tunnistautuu palveluun esimerkiksi
omilla pankkitunnuksilla.
Rakennuspaikan merkitseminen, rakentamisen aikaiset katselmukset ja aloituskokoukset varataan tapauskohtaisesti ajanvarausnumerosta. .Samassa numerossa on
myös asiakaspalvelu, josta voi tiedustella mm.
lupahakemuskaavakkeita, asemakaavaotteita
sekä rakennuspaikan osoite- ja rakennusoikeustietoja.
Ajanvarausnumero:
puh. 050 3169 660
Käyntiosoite:
Kunnantalo, Asemantie 1, Kempele
Sähköinen asiointi:
https://www.lupapiste.fi/
Rakennusvalvonnan lupa-asioiden
ennakko-ohjaus, lupapäätökset,
aloituskokoukset ja asiakasneuvonta:
Rakennustarkastaja Pekka Sirviö
puh. 050 4636 520

Kaavajärjestelmä ja
suunnittelutasot
Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Turvallisen ja viihtyisän elinympäristön aikaansaamisessa palveluitten
saavutettavuus ja riittävyys on avainasemassa. Maankäyttö- ja
rakennuslaki määrittää alueidenkäytön suunnittelun kaavajärjestelmän, suunnitteluprosessin sekä osallistumismahdollisuudet kaavoja valmisteltaessa.
Laissa on säädetty kuntien kaavoitusmonopoli, joka on edellytys
sille, että kunta pystyy vastaamaan palveluvelvoitteisiinsa. Rakentamisen ja muiden ympäristöä muuttavien toimenpiteiden
luvanvaraisuus ja ohjaus on myös määritelty samassa laissa.
Tarkempi paikallinen ohjaus hoidetaan rakennusjärjestyksellä
tai rakennustapaohjeilla. Kunnan rakennusvalvonta ohjaa ja
valvoo asemakaavan toteutumisen ja rakentamisen lainmukaisuutta, rakennusvalvonnan laajempi seudullinen yhteistyö
on ollut valtion tason valmistelussa jo pitemmän aikaa.
Kempeleen maapoliittisen ohjelman tarkistaminen hyväksyttiin kunnanvaltuustossa huhtikuussa 2015, valmistelutyötä
tehtiin useita vuosia ympäristöpalveluissa, valiokunnissa ja
valtuustotasolla. Maapoliittisessa ohjelmassa määritellään kunnan maanhankinnan ja -luovutuksen päälinjat, maankäyttösopimusten ja muiden maanhankintakeinojen käyttö sekä
maaomaisuuden hallinnan periaatteet. Kempeleen kunnan
rakentumista ohjaava asunto-ohjelma vuosille 2014 - 2020
hyväksyttiin kunnanvaltuustossa marraskuussa 2014, tätä ensimmäistä ohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa.

Rakentamisen aikaiset, lupaehdoissa
esitetyt katselmukset (perustus-, pohjaja sijaintikatselmus, käyttöönotto- ja
loppukatselmus, hormikatselmus ja
rakennekatselmus), lupa-asioiden
valmistelu ja asiakasneuvonta:
Tarkastusinsinööri Hannu Hanhela			...
puh. 044 497 2271

Ota yhteyttä,
me palvelemme!

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavajärjestelmä,
ylempi kaavataso ohjaa aina alempaa. Kunnan oma kaavoitus
alkaa yleiskaavatasolta, ja jatkuu asemakaavatasolle.
Maakuntakaavojen vahvistamisvelvoite
ympäristöministeriössä päättyi 1.2.2016.

Maankäytön ylikunnallinen taso
Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet,
VAT (MRL, luku 3)

lyä. Oulun seutu oli kymmenestä
kunnasta (Hailuoto, Haukipudas,
Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo
ja Tyrnävä) koostuva alueyhteistyö-organisaatio Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2002 - 2012.
Vuoden 2013 alusta Oulun seutu
organisaationa päättyi kokeilulain
loppumisen vuoksi. Samaan aikaan muodostettiin uusi laajempi
Oulun kaupunki.

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2000. Tavoitteilla edistetään hyvän elinympäristön ja
kestävän kehityksen toteutumista, varmistetaan valtakunnallisesti
merkittävien seikkojen huomioon
ottaminen maakuntien ja kuntien
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteet
löytyvät ympäristöhallinnon nettisivuilta www.ymparisto.fi/vat .
Viranomaisten laatimat kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat
valtakunnalliset inventoinnit maisema-alueista, kulttuurihistoriallista ympäristöistä ja esihistoriallisista suojelualuekokonaisuuksista
otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.
Inventointeja tarkistetaan tarvittaessa. Kempeleen vanha kirkko (v.
1686) ja tapuli (v. 1769) Kempeleen valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet (www.rky.fi). Osaksi
Kempeleen kunnan läpi kulkeva
historiallinen tielinja Pohjanmaan
rantatie sai valtakunnallisen matkailutiestatuksen nimellä Pohjanlahden rantatie vuonna 2010,
minkä jälkeen myös Kempeleen
taajamakuvaan ilmestyi reitin viitoitus ruskeapohjaisilla majakkasymboleilla.
Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaava (MRL, luku 4)
Maakuntakaava on kuntien kaavoitusta ohjaava yleispiirteinen
kaava, jossa esitetään maakunnan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. PohjoisPohjanmaan liitto laatii ja maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan,
jolla edistetään koko maakunnan
strategista kehittämistä. Kempeleen alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava,
joka vahvistettiin vuonna 2005.
Aluevaraus- ja kohdemerkinnöillä osoitetaan alueiden käytön ja
yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet.

Oulun yhteistä yleiskaavaa on
sovellettu yli kymmenen vuotta,
eikä sitä voida päätösvaltaisen
elimen puuttuessa uudistaa tai
kumota muutoin kuin kuntakohtaisella, tarkemmalla yleiskaavoituksella. Pohjois-Pohjanmaan ELY
-keskuksen aloitteesta laadittiinkin seudun ja maakuntaliiton yhteistyönä Oulun kaupunkiseudun
rakennemalli 2040. Karttakooste
tukee seudun kuntien yhteistä
maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluverkon pitkän tähtäimen suunnittelua, muttei ole
maankäyttöä juridisesti ohjaava
kaava-asiakirja.

Maakuntakaavaa uudistetaan
paraikaa kolmessa vaiheessa, työ
on aloitettu syksyllä 2010. Maakuntakaavatyötä ohjaa maakuntahallitus, jossa käsitellään kaikki
kaavan vaiheet ja niistä saatu
palaute.
Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa tutkittiin energian lisäksi luonnonympäristöä, kaupan
palveluverkkoa ja aluerakennetta sekä liikennejärjestelmiä ja
logistiikkaa. Maakuntavaltuusto
hyväksyi 1-vaihemaakuntakaavan
joulukuussa 2013, ja ympäristöministeriön vahvistuspäätös saatiin 23.11.2016, korkeimmassa
hallinto-oikeudessa on käsiteltävänä viisi valitusta, mutta muilta
osin kaava on voimassa.
Keväällä 2013 vireille tulleessa
toisessa vaiheessa käsitellään
kulttuurimaisemia ja rakennettua kulttuuriympäristöä, maaseutuasutusta sekä seudullisia
virkistysverkkoa, matkailualueita,
jätehuoltoa ja ampumaratoja.

Kempeleen Linnakallion alue on
kaavassa merkitty kaavaluonnokseen virkistys- ja matkailukohteeksi ja Ketolanperän itäpuolen
suoalueet luonnon monikäyttöalueiksi (luo). Kaavasta järjestettiin uuden prosessin mukainen
välikuulemiskierros keväällä 2016
ministeriöille ja muille keskeisille
viranomais- ja osallistahoille. Toisen vaihemaakuntakaavan ehdotus on nähtävillä 5.9. - 4.10.2016,
jolloin siitä voi tehdä kirjallisen
muistutuksen. Tavoitteena on
saada kaava hyväksymiskäsittelyyn joulukuussa 2016, kaavaa ei
alisteta ympäristöministeriön vahvistettavaksi.
Kolmas vaihemaakuntakaava saatiin vireille tammikuussa 2016.
Teemoina ovat pohjavesi- ja kiviainesalueet (POSKI –hanke),
kaivos- ja mineraalivarantoalueet,
Oulun kaupunkiseudun liikenne
ja maankäyttö sekä tuulivoimaalueiden tarkistukset sekä muut
tarvittavat päivitykset. Oulun kaupunkiseudun rakennemalli 2040

laadittiin tässä yhteydessä. Kaavaluonnos on tulossa nähtäville
vuoden lopulla, ja hyväksymiskäsittely on aikataulutettu vuoden
2017 lopulle.
Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmäkartta ja lisätietoa
maakuntakaavoituksesta löytyy
osoitteesta: www.pohjois-pohjanmaa.fi/maakuntakaava.
Kuntien yhteinen
yleiskaava ja Oulun
kaupunkiseutuyhteistyö
(MRL, luku 6)
Kuntien yhteinen yleiskaava
(MRL 46 §) lisättiin maankäyttöjärjestelmään vuoden 2000
lakiuudistuksessa. Vuonna 2007
lainvoiman saanut Oulun seudun yleiskaava 2020 oli ensimmäisiä naapuruskuntien maankäyttöä yleispiirteisesti ohjaavia
kaavoja koko Suomessa. Kaavan
hyväksyivät Oulun seutuhallitus
ja seutuvaltuusto ennen ympäristöministeriön vahvistuskäsitte-

Suomen valtio saatiin mukaan
seudun kehittämiseen, kun Oulun seutu hyväksyttiin mukaan
valtion ja seudun kuntien kokeiluluontoiseen maankäytön,
asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettelyyn (MAL -aiesopimus). Vuoden 2016 huhtikuussa
allekirjoitettiin Valtion ja Oulun
kaupunkiseudun kuntien MALPE
–sopimus 2016 - 2019. Hallitusohjelman kärkihankkeisiin sisältyvän sopimusmenettelyn piirissä ovat Oulun lisäksi Helsingin,
Tampereen, Turun kaupunkiseudut. Lähtökohta-aineistona ovat
Oulun kaupunkiseudun rakennemalli 2040, Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030,
Oulun seudun maankäytön toteuttamisohjelma 2013 - 2020
sekä seudun kuntien asuntopoliittiset linjaukset. Nämä ovat tarpeellisia, ylläpidettäviä työkaluja
Oulun kaupunkiseudun maankäytön ja liikenteen hallinnassa
sekä elinvoiman ja vetovoimaisuuden ylläpitämisessä myös tulevaisuudessa. Lisätietoja: www.
ouka.fi/oulu/oulun-seutu

Kaavoituksen
eteneminen
kunnassa
Kaavoitus käynnistyy kunnanhallituksen päätöksellä ja päättyy viralliseen voimaantulokuulutukseen.
Kunta on kaavan laatija ja kaavan osallisia ovat kaikki, joiden elinympäristöön kaavahanke vaikuttaa. Laki edellyttää
riittäviä perusselvityksiä ja kaavan toteuttamisen jälkeisten
vaikutusten arviointia. Molemmissa tarkastellaan mm. luonto
ja maisema, kulttuuriympäristö, yhdyskuntatalous, liikenne ja
muu rakennettu ympäristö.
Kaavahankkeen aikana toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutusta. Virallisia kuulemisvaiheita
on kaksi: valmisteluvaiheessa voi antaa kirjallisen mielipiteen, ehdotusvaiheessa muistutuksen. Kantaa saavat ottaa
kaikki kaavan osalliset ja kuntalaiset, ja viralliset vastineet
hyväksyy kunnanhallitus. Merkittävissä kaavahankkeissa järjestetään myös asukastilaisuuksia.

Kaavoituksen kunnallinen taso
Yleiskaava sijoittaa
toiminnot (MRL, luku 5)

syy asemakaavat. Kaavakartalla ja
-selostuksessa esitetään alueen
tuleva käyttö, mahdolliset suojeltavat alueet ja rakennukset sekä
osoitetaan rakennusten sijainti,
koko ja käyttötarkoitus. Asemakaavan toteutusta ohjaamaan
laaditaan uusille asemakaava-alueille rakentamistapaohjeet, jotka
ovat apuna sekä kunnan rakennusvalvonnalle että rakentajille,
kun alue alkaa toteutua.

Kunta laatii ja valtuusto hyväksyy
(osa)yleiskaavat, joissa määritellään eri toimintojen parhaat mahdolliset sijainnit ja tulevat asemakaavoitettavat alueet. Rakentamisen edellytyksiä tutkitaan laadittujen perusselvitysten pohjalta (mm.
palvelutarve, liikenne, kulttuuriympäristö, luonto, tekniset verkostot).
Vuorovaikutteisuus toteutuu myös
suunnittelun sisällä: laajemmat
liikenneselvitykset pohjustavat
kuntakaavoitusta, joka puolestaan
mahdollistaa tarkemman katusuunnittelun ja kunnallistekniikan
toteuttamisen.
Kempeleen kunnassa osayleiskaavat teetetään kunnan elinvoimavaliokunnan ja ympäristöpalveluiden
ohjauksessa konsulttitoimistoilla,
jotka kilpailutetaan hankintalain
mukaisesti. Uudet voimaantulevat
osayleiskaavat kumoavat alueellaan seudun yhteisen yleiskaavan.
Asemakaava ohjaa
rakentamista (MRL, luku 7)
Kunta laatii ja valtuusto hyväk-

Kunnan palveluitten järjestäminen, elinympäristön viihtyisyys ja tonttitarjonnan ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa raakamaan hankintaa,
perus- ja tarveselvitysten ylläpitämistä sekä kaavoituksen eri tasojen
hallintaa.

Kempeleen kunnassa asemakaavat laaditaan pääosin omana työnä kunnan ympäristöpalveluissa,
tarvittavat perusselvitykset teetetään ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Konsulttikaavoitusta voidaan
poikkeustapauksissa käyttää
kaavoitussopimuksen alaisissa,
kunnan ulkopuolisen toimijan
tarpeista syntyneissä, kiireellisissä
kaavahankkeissa. Ympäristöpalveluissa ylläpidetään ajantasaasemakaavaa, johon päivitetään
kaikki voimaan kuulutetut uudet
asemakaavat ja tehdyt tonttijakomuutokset.
Ajantasa-asemakaavat ja merkintöjen selitykset löytyvät kaavoi-

tuksen nettisivuilta, tonttitarjonta
Tonttipörssi -sivustolta.
Rakennusjärjestys antaa
rakentamiselle kempeleläiset
suuntaviivat (MRL 14 § ja 15 §)
Rakennuslupaa myönnettäessä
tarkistetaan, että suunnitelmat ja
lupapiirustukset noudattavat asemakaavaa ja kunnan voimassa
olevaa rakennusjärjestystä. Kempeleen kunnan rakennusjärjestys
on hyväksytty kunnanvaltuustossa tammikuussa 2002.
Rakennusjärjestyksen uudistaminen aloitettiin joulukuussa 2011
lakimuutosten ja kunnan sisäisten hallintouudistusten takia. Nykyinen rakennusjärjestys sisältää
MRL:n 16 § mukaan määräytyviä
suunnittelutarveratkaisualueita,
jotka valtuusto määräsi uudistustyön aloittamispäätöksen
yhteydessä pysymään voimassa
kunnes uusi rakennusjärjestys
valmistuu. Rakennusjärjestyksen
uudistamisen vuorovaikutus järjestetään kaavaprosessin tapaan,
ts. tulossa on kaksi kuulemiskertaa.

Yleiskaavatilanne
Voimassa olevat,
lainvoimaiset (MRL)
osayleiskaavat

siirtymisestä taajaman pohjoispuolelle tulevan kaksoisraiteen
rakentamisen yhteydessä. Kolmannessa viranomaisneuvottelussa huhtikuussa 2016 päätettiin, että osayleiskaava asetetaan
uudelleen luonnoksena nähtäville, jotta kaavoituksen muuttuneet
lähtökohdat saadaan huomioitua
ja tuotua kuntalaisten tietoon.
Maankäyttö- ja rakennuslakia
uudistetaan kaupan ohjaamisen
osalta edelleen, mutta taajaman
osayleiskaavaa valmistellaan seuraavaan kuulemiseen.

Kempeleessä jäi Oulun seudun
yhteisen yleiskaavan hyväksymispäätöksen mukaan voimaan kolme maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL) mukaista osayleiskaavaa,
jotka ohjaavat asemakaavoitusta:
-Linnakankaan osayleiskaava (kval 17.10.2001, voimaan
6.2.2002)
- Sipola-Rajakorven osayleiskaava (kval 14.11.2002, voimaan
15.1.2003)
- Ketolanperän osayleiskaava (kval 25.2.2008, voimaan
12.8.2009), joka oli yhteisen
yleiskaavan laatimisen aikaan
työn alla.
Vireillä olevat
osayleiskaavat sijoittuvat
Oulun rajalle
Käynnissä on kolme yleiskaavahanketta, jotka kaikki ulottuvat
pohjoisessa Oulun rajalle. Kempeleen ja Oulun yhdyskuntarakenne kasvaa vähitellen yhteen
kaavojen toteutuessa. Laajentuneen Oulun kaupungin yleiskaavatyö aloitettiin vuonna 2012,
ja kaupunginvaltuusto hyväksyi
huhtikuussa 2016 Uuden Oulun
yleiskaavan. Hyväksymispäätöksestä jätettiin kolme valitusta
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Oulun kaupunginhallitus määräsi strategisluonteisen
yleiskaavan tulemaan voimaan
valitusten ulkopuolisilta alueilta
kesäkuussa 2016.
Kempeleen taajaman
osayleiskaava 2040
Kempeleen taajaman osayleiskaavan uudistaminen käynnistyi päätöksentekotasolla toukokuussa
2010. Aikaisempi kaavaprosessi
jouduttiin keskeyttämään hyväk-

Linnakankaan
osayleiskaava 2030

Kempeleen kunnan yleiskaavoitustilanne elokuussa 2016.

symispäätösvalituksista johtuen,
perusteena ristiriitaisuudet maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan kanssa. Zatelliitin eritasoliittymä (Kempeleenportti) on esitetty
maakuntakaavan 1. vaihekaavassa, joten nyt myös ylempiasteiset
kaavat tukevat eritasoliittymäratkaisua. Osayleiskaavan tarkoitus
on ratkaista kasvusta aiheutuvat
taajamakuvalliset ja liikenteelliset
haasteet sekä kehittää keskusta- ja työpaikka-alueita kestävästi. Paikallisesti tavoitteena on
tiivistää Kempeleen taajaman
yhdyskuntarakennetta ja suunnata väestönkasvua kestävästi
raide- ja muun joukkoliikenteen
varaan. Osana tätä kehitystä otettiin Kempeleen rautatieasema uudelleen henkilöliikennekäyttöön
20.6.2016 ja pääradan alitus valmistui Seinäjoki – Oulu ratahankkeen yhteydessä. Tieliikenteen
osalta on tehty useita laajempia
liikenneverkkotarkasteluita radan
ja VT4:n poikkiyhteyksien vaikutuksista ja kustannuksista.

Kaavahanke kuulutettiin virallisesti vireille osallistumis- ja
arviointisuunnitelman kanssa
syksyllä 2011. Valmisteluvaiheen kuuleminen ja yleisötilaisuus järjestettiin kesällä 2012.
Kaavaluonnoksesta saatiin runsaasti palautetta, johon laaditut
vastineet käsiteltiin lokakuussa
2013 kunnanhallituksessa. Kaavahankkeen eteneminen viivästyi
maakuntakaavan 1-vaihekaavan
vahvistamispäätöksen viipyessä
ympäristöministeriössä. Osayleiskaavassa ei voida esittää maakuntakaavasta poikkeavia kaupan
suuryksiköitä, mutta Kempeleen
keskustaajaman osayleiskaavan
ja maakuntakaavan yhtäaikainen
kaavaprosessi on mahdollistanut
vuoropuhelun kaavojen valmistelussa. Osa luonnosvaiheessa
esitetyistä ajatuksista ehti jo vanhentua toteutuneen liikenneverkon kautta, mm. kaavahankkeen
yhtenä lähtökohtana oli vuonna
2006 laadittu Kempeleen pitkän
tähtäimen visio rautatieaseman

Linnakankaan osayleiskaavan
tarkistus käynnistyi vuodenvaihteessa 2011 - 2012, kun todettiin
voimassa olevan osayleiskaavan
aluevarausten ja liikenneyhteyksien vanhentuneisuus. Osayleiskaava oli luonnoksena nähtävillä
osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa alkukesästä 2012.
Vuonna 2015 laadittiin Linnakallio Masterplan, joka kartoitti alueen matkailu- ja virkistysmahdollisuuksia mm. järjestämällä kyselyitä, työpajoja ja yleisötilaisuuksia. Alkuvuodesta 2016 teetettiin
myös golfkentän toteutettavuusselvitys, jossa tutkittiin golfkentän
optimaalista sijaintia Kempeleen
kunnassa.
Linnakankaan osayleiskaavaalueella sijaitsee Destian omistama louhosalue (Linnakallio), jonka louhinta on alkanut
vuonna 1989. Alue on nykyisessä osayleiskaavassa ja Oulun
seudun yleiskaavassa merkitty
kehitettäväksi alueeksi merkinnöillä maa-ainesten ottoalue
(EO) ja virkistysalue (V). Louhosalueesta tulee louhinnan
loputtua matkailu- ja virkistysalue, joka palvelee kempeleläisiä,
Oulun seudulla asuvia ja seudulla

vierailevia. Destian toiminta oli
kaavaprosessin alkaessa luvitettu vuoteen 2013 saakka, eivätkä
maisemointisuunnitelmat enää
tukeneet uutta virkistyskäyttöä.
Nykyiset, yleisölle vuonna 2012
hakuprosessin aikana esiteltyjen
suunnitelmien mukaiset louhinta- ja maa-ainesten ottoluvat ovat
voimassa vuoden 2017 loppuun
asti.
Linnakallion vesi on puhdasta
pohjavettä, joka nousee vähitellen lopulliseen korkeuteensa, kun
pohjaveden louhoksen aikainen
pumppaus lopetetaan. Virkistysalueen lopullinen käyttöönotto
edellyttää suuria investointeja, ja
hankkeeseen tarvitaan panostusta myös Kempeleen ulkopuolelta.
Tarkoitus on kehittää alueen tulevaa käyttöä yhdessä kuntalaisten
ja muiden toimijoiden kanssa.
Osayleiskaavoitus ja Linnakallion alueen kehittämistyö jatkuu
vuonna 2017.
Golf-alueen
osayleiskaava
Kempeleen ja Oulun
raja-alueella
Golf-alueen osayleiskaavoitus käynnistettiin vuonna 2009
hankkeen ideoijan aloitteesta.
Valmistelevia viranomaisneuvotteluita ja työpalavereita pidettiin
vuosina 2009 - 2011. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli
nähtävillä syksyllä 2011 Oulunsalon ja Kempeleen kuntien yhteisenä kaavahankkeena. Maanomistajaneuvotteluita jatkettiin
useamman vuoden pysähdyksen jälkeen alkuvuodesta 2016
ja alueelle teetettiin toteutettavuusselvitys. Hankkeen jatkuminen edellyttää hyvää yhteistyötä
maanomistajien ja Oulun kaupungin kanssa sekä laajempaa
liikenteellistä tarkastelua.

Käynnissä olevat asemakaavahankkeet
tontti. Kaavaprosessia jatketaan
vuoden 2017 aikana valmisteluvaiheen kuulemiseen.

Zatelliitin poikittaisyhteyden
kaavamuutos, 2-vaihe (1.)
Kaavahanke kuulutettiin vireille
kesällä 2013. Asemakaavaprosessin ensimmäinen vaihe saatiin
voimaan marraskuussa 2014.
Tuolloin kumottiin asemakaavassa ollut Tähtikaarto-kadun linjaus
ja määritettiin uusi katualue, joka
perustui Liikenneviraston ja kunnan väliseen rakentamissopimukseen tasoristeykset korvaavasta
Zatelliitin poikittaisyhteydestä.
Komeetantien valmistuttua Kempele saa Ketolanperäntien lisäksi
toisen sisäisen ajoyhteyden Linnakankaalta kuntakeskukseen,
eikä ole enää liikenteellisesti niin
haavoittuva. Eteläsuomentien
kevyen liikenteen alitus valmistuu
lähiaikoina ja Kempeleenportin
eritasoliittymän rakentaminen
aloitetaan vuonna 2017. Asemakaavan toiseen ehdotusvaiheeseen edetään marras-joulukuussa
2016, uusille korttelialueille kaavoitetaan yritysalueita ja kaupallisia palveluita. Kaupan ohjausta
käsiteltiin taajaman osayleiskaavan viranomaisneuvottelussa huhtikuussa 2016. Zatelliitin
2-vaiheen kaupalliset alueet mitoitetaan siten, että asemakaava
voidaan hyväksyä maakuntakaavan kaupan palveluverkkomitoituksen mukaisena alkuvuodesta
2017.
Hakamaa, työpaikka-alueen
laajentaminen,
kaavamuutos (2.)
Kaavahanke tuli vireille joulukuussa 2015 ja valmisteluvaiheen
kuuleminen pidettiin maalis-huhtikuussa 2016, samalla aloitettiin
yritystonttien ennakkomarkkinointi. Hakamaan liikennejärjestelyitä on tutkittu konsulttityönä,
ja kunta on saanut hankituksi
lisää raakamaata huoltoaseman
eteläpuoliselta alueelta. Kempeleen yritysalueiden kehittämistä ja yhteistä ilmettä tutkitaan
Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoimassa, EAKR –rahoitteisessa
KAAPO – Kaupunki- ja kuntakeskustat pohjoisessa hankkeessa
2015 - 2017. Ehdotusvaiheen
kuuleminen on syys - lokakuussa 2016.
Ollakan alueen
kaavamuutos
ja -laajennus (3.)
Ollakan alueen asemakaavan lähtökohdat ovat muuttuneet kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma oli nähtävillä syyskuussa 2011 ja kaavaluonnoksen kuuleminen pidettiin
helmi-maaliskuussa 2012. Tuolloin tavoitteena parantaa kunnan
teollisuustonttitarjontaa ja tarkastella alueella toimivien yritysten
tarpeita sekä mahdollistaa uuden, haketta ja turvetta käyttävän 20 MW:n biovoimalaitoksen
rakentaminen (Oulun Seudun
Sähkö Oy). Luonnosvaiheessa
kävi ilmi, että ELY-keskus edellyttäisi Ketolanperäntien rakentamisen rautatien ali voimassa olevan
asemakaavan mukaisesti, mikäli
alueelle osoitetaan uutta yritys- ja
teollisuusaluetta. Alituksesta ei
ole tehty investointipäätöksiä, ja
kunnan lähivuosien liikenneinvestoinnit suuntautuvat toisaalle.
Biolämpövoimalan vaihtoehtoista
sijaintia Ouluntullin huoltoase-

Ollila, puistoalueen
kaavamuutos (7.)
Yksityinen senioritalohanke käynnistyi vuonna 2012, ja kaavahanke saatiin hyväksymistä vaille
valmiiksi vuoden 2014 alussa.
Aiesopimus hyväksyttiin toukokuussa 2013, ja se purettiin
hankkeen kariuduttua kesäkuussa 2015. Kaavahankkeen jatkumismahdollisuuksia tutkitaan,
sillä alue ei ole kunnan omistuksessa.
Sarkkiranta,
mahdollinen
kaavamuutos (8.)
Suomen lähikauppa Oy:n ehdotus uudesta sijainnista Sarkkirannassa saatiin tammikuussa 2016.
Kunnanhallitus käsitteli esityksen
ja siirsi asian kaavoituksen valmisteltavaksi. Lausuntopyynnöt
hankkeen soveltuvuudesta kulttuuriympäristöllisesti arvokkaalle alueelle on lähetetty PohjoisPohjanmaan liitolle, ELY-keskukselle, museolle ja Kempeleen
seurakunnalle.

man eteläpuolella, ja sen vaikutuksia maisemaan, liikenteeseen
ja ympäristöön on myös tutkittu
taajaman osayleiskaavan yhteydessä.
Kunnan omistuksessa oleva entinen Technocenterin alue Kempeleentien eteläpuolella odotti kaavaluonnosvaiheessa tarkempaa
tarkastelua. Kuntakeskuksen kaavoitus- ja tontinluovutuskilpailu
järjestettiin alkuvuodesta 2016.
Kaavarunkovaiheeseen edetään
loppuvuodesta, ja siinä tutkitaan
alueen kaavoituksen etenemisvaihtoehtoja ja toteuttamisen vaiheistusta. Tarkastelussa on myös
alueella sijaitsevan palloiluhallin
tulevaisuus. Pääosa kaava-alueesta on kunnan omistuksessa,
mutta myös maankäyttösopimuksia laaditaan, mikäli yksityisten
alueille muodostuu lisää rakennusoikeutta. Asemakaavoitusta
jatketaan vuonna 2017 uuteen
valmisteluvaiheen kuulemiseen.
Vihiluodon
työpaikka-alueen
kaavamuutos (4.)
Kaavamuutoksen päämääränä
on seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisen
uuden Lentokentäntien linjauksen tuominen asemakaavaan,
yritysalueen laajentuminen sekä
katuyhteyden muodostaminen
Vihikari-kadulta Oulunsalontielle. Kaavahanke on ollut käynnissä vuodesta 2007 ja valmisteluvaiheen kuuleminen pidetty
joulukuussa 2008. Kaava-alue rajautuu uuden Oulun, entisen Oulunsalon rajaan. Kaavahankkeen

etenemisestä on sovittu työpalaveri Oulun kaupungin kanssa
syyskuulle 2016.
Sarkkiranta,
korttelin 8061
kaavamuutos (5.)
Kuntaan saatiin helmikuussa
2014 maanomistaja-aloite Kasvihuoneentie 2:ssa sijaitsevan
kiinteistön käyttötarkoituksen
muuttamisesta asemakaavan
vanhentuneisuuden takia. Alue
on yksityisomistuksessa, joten
kaavoitus edellyttää maankäyttöja kaavoitussopimuksia, joita on
alustavasti käsitelty kunnanhallituksessa ja valiokunnissa. Asiasta
on pidetty työneuvotteluita jo
aikaisempina vuosina, ja alueelle
on laadittu alustavia luonnoksia.
Vireille tulo käsiteltiin kunnanhallituksessa 21.3.2016 ja kaavoitus
jatkuu vuonna 2017.
Ollila,
korttelin 1020 osan
kaavamuutos (6.)
Ollilan Pirilän alueen toimintaa
on ideoitu tällä vuosikymmenellä
kunnan ostettua OSAO:lta osan
puutarhaoppilaitoksen korttelialueesta. Kaavamuutos saatettiin
vireille, jotta kunnan omistuksessa oleva korttelin osan saadaan
vastaamaan nykyistä ja tulevaa
toimintaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä
vuodenvaihteessa 2011-2012,
käynnissä oleva sote -puolen
murros on vaikuttanut myös kaavamuutoksen etenemiseen. Kaavan laajuus ja sisältö tarkentuvat
selvitysten edetessä, mukaan
kaavamuutosalueeseen otettaneen myös Kirkkotien päiväkodin

Honkasen ja Ylikylän
palvelukeskittymän
kaavamuutos (9.)
Asemakaavamuutokseen Myllytien, Zeppelinin, Zimmarin korttelin ja Puukoulun alueella ryhdyttiin kunnan toimesta. Tavoitteena oli koko alueen liikennejärjestelyiden laajempi tarkastelu,
kunnan yritys- ja palvelutonttituotannon turvaaminen lähitulevaisuudessa sekä Ylikylän koulun
liikuntasalitarpeen tyydyttäminen. Kaavahankkeessa tutkitaan

myös edellytykset kauppakeskus
Zeppelinin laajentumiselle Pohjois-Pohjanmaan 1-vaihemaakuntakaavan sallimaan 50 000
kerrosneliömetriin. Liikenteellistä
tarkastelua on tehty jo vuodesta
2014 alkaen, ja ELY-keskuksen
kanssa on pidetty useita työpalavereita alueen liikennejärjestelyistä, tutkittavana on mm. Ketolanperäntien uusi alitus.
Kaavahanke tuli vireille joulukuussa 2015 ja valmisteluvaiheen kuuleminen pidettiin
maalis-huhtikuussa 2016. Alueen
kehittämistä käsiteltiin taajaman
osayleiskaavan viranomaisneuvottelussa huhtikuussa 2016.
Samanaikaisesti Zimmarin korttelin hankkeet lähtivät voimallisesti liikkeelle, ja alue jouduttiin
luvittamaan poikkeamispäätösten kautta. Korttelin kehittämisestä pidettiin tiedotustilaisuus
18.4.2016, ja alueen rakentaminen saatiin käyntiin. Hotelli ja
monitoimikeskus Zemppi valmistuu kokonaisuudessaan vuoden
2017 alussa, keilahalli saadaan
käyttöön jo marraskuussa 2016.
Leikkimaailmaketju Leo´s Lekland rantautuu myös Suomeen ja
Kempeleeseen, Honkasen päiväkodin toimintoja siirrettiin ja nuorisotila Monari purettiin kesällä
2016 tulevan rakennuksen alta.
Poikkeamispäätösten yhteydessä
liikennejärjestelyistä annettiin palautetta ja asukastilaisuus pidettiin elokuun lopussa. Palvelukeskittymän asemakaavoitus jatkuu
vuonna 2017, kun liikenteelliset
ratkaisut on tutkittu ELY-keskuksen kanssa ja neuvotteluita muiden toimijoiden kanssa on käyty.
Alkuvuodesta nähtäville asetettaneen uusi kaavaluonnos.

Juuri valmistuneet kaavat
Merisaran logistiikka-alue,
kaavamuutos ja laajennus
Asemakaavan vireille tulo ja
valmisteluvaiheen kuuleminen
käsiteltiin kunnanhallituksessa 27.10.2014. Ehdotusvaihe
pidettiin huhti - toukokuussa 2015 ja kaava kuulutettiin
voimaan 8.7.2015. Alue on
rakenteilla.
Vihiluodontien koulukeskus,
kaavamuutos
Asemakaavan vireille tulo ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsiteltiin kunnanhallituksessa 18.5.2012, jotta Kirkonkylän yhtenäiskoulun edellyttämät uudet ajojärjestelyt
voitiin toteuttaa syksyllä 2012.
Maanomistajaneuvottelut seurakunnan kanssa saatiin päätökseen vuonna 2014, ja kaavaprosessi pääsi etenemään.
Luonnosvaihe oli kesäkuussa,

ehdotusvaihe loka-marraskuussa 2015, ja kaava kuulutettiin
voimaan 20.1.2016. Liikenne- ja pihajärjestelyitä rakennetaan.
Eteläsuomentien ja
Komeetantien risteysalue,
kaavamuutos
Zatelliitintien rakentaminen
ja yritysalueen laajentuminen
edellytti ELY -keskuksen mukaan yleisen tiealueen laajentamista ja kevyen liikenteen
alikulkua Eteläsuomentielle.
Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille ja luonnosvaihe
esiteltiin toukokuussa 2015.
Ehdotusvaiheen kuuleminen
järjestettiin lokakuussa 2015 ja
kaavamuutos saatiin voimaan
20.1.2016. Alikulun rakentaminen on ollut käynnissä keväästä saakka ja valmistuu lokakuussa 2016.

Lisätietoja kaavahankkeista
löydät kaavoituksen
nettisivuilta. Kempeleessä
tapahtuu paljon,
osallistu ja vaikuta!

Kempele Akatemia
Kirjasto
leen kirjastoon p. 050 3169409/
Veli-Matti tai sähköpostilla velimatti.touru@kempele.fi. Tervetuloa keskustelemaan lukemisesta,
kirjasta ja muuten vaan. Kahvitarjoilu.

KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO
sijaitsee liikekeskus Zeppelinin
kolmannessa kerroksessa osoitteessa:
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
Puh. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu: www.kempele.
fi/vapaa-aika-ja-liikunta/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat salanumeron avulla www.outikirjastot.fi.
Pääkirjaston aukioloajat:
Ma–pe 11-20
La
10-15
TIETOTORI LÄHIKIRJASTOKOULUKIRJASTO
Vihiluodontie 586,
90440 Kempele
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Ma 11-16
Ti
Suljettu
Ke
11-16
To
Suljettu
Pe
11-15
Poikkeukset aukioloihin: kirjasto
on suljettu syyslomaviikolla 24.30.10.
Satutuokiot
Satutuokiot pidetään kirjastolla
tuttuun tapaan torstaisin klo 10.
Syyslomaviikolla (viikko 43) satutuokiota ei pidetä.
Tervetuloa!
Kirjallisuuspiiri syksyllä:
Syyskuussa alkaa Tavallisten
Miesten Kirjallisuuspiiri. Kokoonnumme Pääkirjastolla, Zeppeliinin kolmas kerros keskiviikkona
21.9. 2016 kello 18. Vetäjänä
Veli-Matti Touru.
Ensimmäisenä kirjana luemme
Pekka Jaatisen "Torpedo". Lisätietoja ja kirjavinkkejä Kempe-

Kirjaston tulevat tapahtumat

Kempeleen kirjaston
Lukudiplomi
Kaikilla Kempeleen alakoululaisilla on mahdollisuus suorittaa kirjaston ja koulun yhteinen
Lukudiplomi. Lukemisella on
tärkeä merkitys kielen, sanavaraston ja ymmärtämisen kehityksessä. Lukeminen edistää myös
keskittymistä, mielikuvitusta,
puhutun, kuullun ja lukemisen
ymmärtämistä sekä itseilmaisua.
Lukudiplomikirjalistoja ja keräyskaavakkeita löydät kirjastosta tai
kirjaston nettisivuilta. Kaikkien
suorittajien kesken arvotaan kirjapalkintoja. Lukeminen on kuin
polkupyörällä ajo, ei voi oppia jos
ei harjoittele!
Kotipalvelu
Tarvitsetko itsellesi tai läheisellesi
kirjastoaineistoa kotiin kuljetettuna? Palvelu on tarkoitettu kempeleläisille, jotka eivät korkean
iän, sairauden tai toimintakyvyn
heikentymisen vuoksi pysty itse
asioimaan kirjastossa. Kotipalvelu on maksutonta ja kirjastoaineisto toimitetaan kotipalveluasiakkaille kerran kuukaudessa.
Samalla palautetaan edellisen
kuukauden aineisto. Ennen palvelun aloittamista asiakas haastatellaan, jonka perusteella kirjasto
valitsee asiakkaalle lukemista,
musiikkia, äänikirjoja ja muuta
asiakkaan toivomaa aineistoa. Aineistokassit asiakkaille toimittaa
Lions Club Kempele Sampola.
Kotipalvelusta kiinnostuneet voivat tiedustella lisää suoraan kirjastosta, puhelimitse numerosta
050 - 316 9409 tai sähköpostilla
kirjasto@kempele.fi.

Henxelit -lastenkonsertti
maanantaina 10.10. klo 18
Henxelit on vuonna 2007 perustettu musiikin
ammattilaisista koostuva lastenmusiikkiorkesteri. Henxelit-ohjelmisto koostuu omista lastenlauluista, joiden omaperäiset tarinat kiehtovat kaiken ikäisiä kuulijoita. Orkesteri ammentaa vaikutteita musiikkikulttuureista ympäri
maailmaa. Kuulijoille tarjoillaan maistiaisia

kanadan-ranskalaisista rytmeistä suomijenkkaan ja swingistä bluegrassiin. Esitys sisältää
laulujen lisäksi leikitystä, arvoituksia sekä hieman myös Henxelit-sertifioitua kesäteatteria.
Henxeli-musiikki on tarkoitettu kuunneltavaksi
koko perheelle!
Vapaa pääsy!

Ilmoitathan muuttuneet
yhteystietosi kirjastoon!
TERVETULOA
KIRJASTOON!

Kirjaston näyttelyt
LOKAKUU

Neulottujen maakuntaja perinnelapasten
näyttely pääkirjastolla
lokakuun ajan
Näyttelyn järjestää "Sukkis"
(Eläkeliiton Kempeleen
osaston käsityöryhmä).

Lastenteatteri Pikku Kulkuri esittää
näytelmän: Ilvekset kuin veljekset
Pääkirjastolla torstaina 20.10. klo 10
Nukketeatterinäytelmä erilaisuudesta, kasvamisesta ja ystävyyden voimasta!
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Maatilan eläMää lauantaina 1.10. klo 11
Tuija Nuojuan lasten näytelmä, sopii kaikenikäisille. Vapaa pääsy!

Kempele Akatemia
Kulttuuri
100 tarinaa Kempeleestä
Kempeleen kulttuuritoimi kerää
Suomen ja Kempeleen juhlavuoden kunniaksi 100 tarinaa Kempeleestä. Toivoisimme elämänmakuisia, hauskoja tai surullisia,
kuntaamme ja sen ihmisiä kuvaavia kertomuksia. Tarinan ei tarvitse
olla vanha, suuri tai merkittävä.
Riittää, kun se mielestäsi piirtää
kuvaa elämästä Kempeleessä. Etsimme tarinoita eri vuosikymmeniltä. Kenties tarinasi on Kempeleen pilketehtaalta. Tai sukulaisista,
jotka muuttivat Ruotsiin tai Amerikkaan. Ehkä tarina kertoo pula-ajasta
tai asumisesta turpasmökissä. Jäikö
joku opettaja tai kauppias mieleesi? Tai kenties tapahtuma sattuikin
Zeppeliinissä, kaapelitehtaalla, kylän
raitilla, päiväkodissa, leikkikentällä,
töissä, harrastuksissa tai ihan vain
kotona.
Tarkoituksenamme on kerätä pieni
kirja Kempeleen asukkaiden koke-

Tulevat tapahtumat
Konsertit ovat osa vanhustenviikon ohjelmaa:

Eino Leinoa
Laulaen ja
lausuen
Laulaja Erkki Räsänen ja lausuja
Henry Räsänen esittävät
Eino Leinoa vuorovedoin laulaen
ja lausuen. Esitys kestää tunnin.

muksista, tapahtumista, mieleen
painuneista ihmisistä, tilaisuuksista ja paikoista. Tarinat voivat olla
omia tai vaikkapa perheelle sattuneita. Kertomuksia voi lähettää
Kempeleen kirjaston facebook-sivujen kautta, sähköpostitse osoitteeseen kirjasto@kempele.fi tai
kirjeitse osoitteeseen Kempeleen
kirjasto, Zeppelinintie 1, 90450
Kempele. Voit soittaa numeroon
050-4636457 ja sovimme ajan, niin
voimme kirjoittaa tarinasi muistiin.

Piriläsali torstaina
6.10. klo 18

Liput 10e, ennakkoliput myy
Kempeleen kirjasto.

Kotiseutumuseo
Avoinna syyskuussa
ma-pe klo 10-16

Näyttelyt
Teatteriesitykset
Teatteriretki
Kajaaniin
Kulttuuritoimi järjestää
bussiretken Kajaanin kaupunginteatterin esitykseen

Siunattu Hulluus
lauantaina
22.10. klo 14.
Lähtö kunnantalon pihalta
klo 10, lounas Kajaanissa
sekä esityksen väliajalla
kahvitarjoilu. Hinta 45e
sis. kaiken. Ilmoittautuminen kirjastoon viimeistään
28.9. mennessä
p. 050-3169409.
Lisätiedot Anne Toppari
p. 050-4636457.

Kajaanin
kaupungintetterin
esitys Veden Muistista
Kirkonkylän yläkoulun Sali
torstaina 24.11. klo 18
Liput 5e/10e

Näytelmä perustuu Emmi Itärannan kiitettyyn ja palkittuun esikoisteokseen Teemestarin kirja. Veden
muistista sijoittuu kaukaiseen tulevaisuuteen, puhtaasta vedestä on
huutava pula ja elämä on muutenkin niukkaa. Esityksen keskeinen
tapahtumapaikka on teehuone,
jossa harjoitetaan ikiaikaisen teeseremonian muunnosta. Esityksessä kutoutuu yhteen jännityskertomus ja huikean kaunis moraliteetti,
jossa elämän arvot ristivalottuvat.
Esitys on herättänyt jo etukäteen
paljon mielenkiintoa.
Tervetuloa!

Tulossa

Veistoksia: Antti Ylönen
Kunnanviraston näyttelytila
1.-30.9.2016

Ulla Tapaninen - Lava-ammuntaa
Lauantaina 5.11. klo 18. Liput 15/20. Ennakkoliput kirjastosta.

Nuorisopalvelut

Kempele Akatemia
Nuorisopalvelut
Nuorisopalveluiden
yhteystiedot:
Nuorisotyön palveluyksikön
vastuuhenkilö
Sanna Tauriainen p. 050-3078
981
Nuoriso-ohjaaja Matias ”Matti”
Jurmu p. 044-4972 288 (kirkonkylän kouluyhteistyö)
Nuoriso-ohjaaja Pirjo Ranta p.
050-3078 678 (ylikylän kouluyhteistyö)
Vapaa-ajanohjaaja Petri Huurinainen p. 044-4972286 (Ketolanperän, Linnakankaan ja Santamäen
kouluyhteistyö)

Etsivä nuorisotyö
Kirkkotie 13 B
Etsivä nuorisotyöntekijä Laura
Sinkkonen p. 050-3163 740
Vt. Etsivä nuorisotyöntekijä Henna Korkea-aho p. 050-3163 741
Pajatoiminta/Zuumi-paja
Kirkkotie 13 B
Työvalmentaja Mira Naukkarinen
p. 050 3163 768
Sähköpostiosoitteet muotoa:
etunimi.sukunimi@kempele.fi
Ajankohtaista tietoa saat nuorisotyön toiminnastamme osoitteista

www.kempele.fi/vapaa-ajanpalvelut/nuorisopalvelut .
Kempeleen nuorisotoimi
sosiaalisessa mediassa
Facebookissa:
Kempeleen nuorisopalvelut
Nuoriso-ohjaaja Matias Matti
Jurmu
Nuoriso-ohjaaja Pirjo Ranta
Etsivä Laura Kempele
Etsivä Henna Kempele
Zuumipajaohjaaja Mira
Instagramissa:
Kempeleen_nuorisopalvelut
Tervetuloa seuraamaan meitä!

TIETOTORIN LASTEN- JA NUORTENTALON TOIMINTA SYKSY 2016
Talon ohjelma löytyy netistä www.kempele.fi/vapaa-aika/nuorisopalvelut
Mahdollisista aukiolomuutoksista kerrotaan mm. ovi-ilmoituksilla,
Kempeleen kunnan nettisivulla, Instagramissa ja Facebookissa.
Tietotorin lasten- ja nuortentalo (Tietotori)
Kirkonkylän koulukeskus, Koulutie 4, 90440 Kempele, p. 044-4972 287

ETSIVÄ
NUORISOTYÖ
Hei sinä 15-28 -vuotias
nuori! Oletko jäänyt ilman
opiskelupaikkaa? Mietityttääkö
työpaikan saantiin liittyvät asiat?
Pohditko jatkopolkua tai alan
vaihtoa? Onko sinulla jotain
muuta, missä tarvitsisit jeesiä?
Jutellaan yhdessä ja mietitään
juuri sinulle sopivia vaihtoehtoja!
Ota yhteyttä etsiviin
nuorisotyöntekijöihin:
Laura Sinkkonen
p. 050-3163 740
laura.sinkkonen@kempele.fi
Sari Okkonen
p. 050-3163 740
sari.okkonen@kempele.fi
FB: Etsivä Laura Kempele
FB: Etsivä Sari Kempele
Lue lisätietoa netistä: www.
kempele.fi -> Vapaa-aika ja
liikunta -> Nuorisopalvelut ->
Etsivä nuorisotyö.
PS. Myös esimerkiksi
vanhemmat tai kaverit
voivat ilmoittaa etsiville
nuorisotyöntekijöille nuoresta,
jonka uskovat tarvitsevan apua
yllämainituissa asioissa.

Vapaaehtoistoiminta:

K-18 -illat

Kesäkuussa
keskiviikkoisin Tietotorilla
klo 17-20. Tervetuloa
18-28 -vuotiaat nuoret
aikuiset viettämään aikaa
yhdessä! :)
Lisätietoja etsiviltä
nuorisotyöntekijöiltä.

ZUUMI-PAJA
Nuorten Zuumi-paja on
aloittanut syksyn toimintansa.
Lisätietoa saat pajaohjaajalta:
Työvalmentaja
Mira Naukkarinen
mira.naukkarinen@
kempele.fi
p.050 316368

Nuorisotoimen lastenja nuortentalolla, retkillä,
leireillä ja tapahtumissa
energiajuomat ovat kiellettyjä sekä kaikki toiminnot ovat päihteettömiä.

Nuorisotoimen uutisia:
Vanhempaintilaisuus:
Ke 21.9. paikka ja aika varmentuu myöhemmin (Lisätietoa Petri
Huurinaiselta).
Luennoitsija, vanhempi rikoskonstaapeli Hannu Jore, oli lokakuussa 1993 kolme viikkoa
Yhdysvalloissa, Floridassa, työskentelemässä sikäläisten huumepoliisien kanssa. Matkalla hän
tutustui paikalliseen päihteiden
vastaiseen D.A.R.E.-toimintaan

ja halusi tuoda sen suomalaisiin kouluihin. Pitkään jatkunut
koulupoliisityö antoi Jorelle hyvät
lähtökohdat toteuttaa oppimaansa D.A.R.E.-ohjelmaa Suomessa.
Tule kuulemaan lisää päihteiden
vastaisesta toiminnasta.
Luennoitsija
Hannu Jore
Vanhempi rikoskonstaapeli,
kouluttaja, valistaja

LEIRIT:
Nuorten syysvaellus
Rokualla to-pe 27.-28.10.
Vaelluksen hinta 20 e.
Reissu järjestetään yhteistyössä
Kempeleen seurakunnan kanssa.
Ilmoittautuminen seurakunnan
nettisivuilla 23.9.-15.10.
Vaelluksesta lisätietoa
Kunnan nuoriso-ohjaaja Matias
”Matti” Jurmulta p 044 497 2288
tai

Seurakunnan nuorisotyönohjaaja
Antti Ristkarilta p 040 7790 374
Varhaisnuorten
syysleiri
Syyslomalla ma-ke 24.-26.10.
Leirikeskus Luurinmutkassa Utajärvellä
Leirin hinta 25 e
LC Kempele Aurora lahjoitti rahaavustuksen varhaisnuortenleirin
järjestämiseen, näin ollen leiri-

hinta on syysleirillä alhaisempi.
Kiitos LC Kempele Aurora!
Leiri järjestetään yhteistyössä
Kempeleen seurakunnan kanssa.
Ilmoittautuminen seurakunnan
nettisivuilla 19.9.-7.10.
Leiristä lisätietoa
Kunnan nuoriso-ohjaaja Pirjo
Ranta p 050 3078 678
Seurakunnan nuorisotyönohjaaja Noora Kutilainen p 040 7790
372

Kempeleen seurakunta

Seurakunnan kotisivut:
www.kempeleenseurakunta.fi
Tykkää Facebookissa:
Kempeleen seurakunta
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ti ja
pe klo 9-15, ke klo 9-14, to klo 9-17.
Seurakunnan työntekijät päivystävät
Zeppelinissä pe klo 11-17. Tervetuloa juttelemaan!
JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Lämpimästi tervetuloa sunnuntaisin
messuun Pyhän Kolminaisuuden
kirkkoon klo 10.
Voit myös kuunnella jumalanpalvelukset suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi
Messu/Wähäväkisten juhlaveisu
su 25.9. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Musiikkiavustus
Askeleet. Lähetyspyhä. Messun jälkeen lähetystilaisuus kirkkosalissa.
Vieraana nimikkolähettimme Pia ja
Mikko Pyhtilä.
Mikkelinpäivän perhemessu su
2.10. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Seurakuntatapahtuma 8.-9.10. ks.
tarkemmat tiedot www.kempeleenseurakunta.fi
Kempeleen Vanha kirkko – kempeleläisten elämässä 325 v. Juhlamessu 16.10. klo 10 (kuva- ja
ääniyhteys messusta myös Pyhän
Kolminaisuuden kirkkoon, jossa voi
osallistua samanaikaisesti Vanhan
kirkon messuun ja viettää ehtoollista). Ruokailu, juhlakahvit ja Juhla messun jälkeen Kokkokankaan
seurakuntakeskuksessa. Samalla
avaamme myös reformaation juhlavuoden teemalla ”Armoa 2017”
AIKUISET
Jatkokatekumenaatti -ryhmä alkaa 22.9.2016 klo 18. Ryhmä on
tarkoitettu Katekumenaatti-ryhmissä jo olleille. Tiedustelut ja ilmoittautuminen kappalainen Vesa
Äärelälle (vesa.aarela(ät)ev.fi) tai
040 7703 819. ks. myös kempeleenseurakunta.fi
Parisuhdekurssi Rikasta minua/
Ryppyjä ja rakkautta 14.-16.10.

Luurinmutkan leirikeskus, Utajärvi. Rikasta minua - kurssi on
viikonlopun mittainen arkirakkauteen ja parisuhteen vahvuuksiin keskittyvä parisuhdekurssi. Ryppyjä ja
rakkautta - kurssi on Rikasta minua -kurssin kaltainen kurssi, joka
on kohdennettu yli 55 - vuotiaille.
Kurssilla toimitaan vertaisryhmissä
keskustellen ja asioita jakaen.
ks. lisää ja ilmoittaudu mukaan
25.9. mennessä www.kempeleenseurakunta.fi/1094-parisuhdetyo
Kurssin hinta 140 e/ pariskunta
(Kempeleen seurakunnan jäsenet),
180 e/ pariskunta (ei jäsenet)
Naisten ja miesten raamattu- ja
keskusteluryhmät ovat aloittaneet
syyskauden. Tule mukaan! www.
kempeleenseurakunta.fi/1095-raamattu-ja-keskusteluryhmat
Hanna-rukousryhmä ti 29.9. ja
11.10. klo 18 Keskustan seurakuntatalon kokoushuoneessa. Ryhmä
kokoontuu joka 2. tiistai rukoilemaan maailman kärsivien naisten
puolesta.
LAPSET, VARHAISNUORET
JA PERHEET
Perhekerhot: Pyhän Kolminaisuuden kirkko: ke klo 9.30-11, Vanha
Pappila: pe klo 9.30-11, Keskustan
srk-talo: ti klo 9.30-11, Kokkokankaan seurakuntakeskus: ke klo
9.30-11, to klo 9.30-11 ja pe klo
9.15-10.45 (perhepäivähoitajien ja
hoitolasten ryhmä).
Päiväkerhoissa on vielä muutamia
paikkoja jäljellä. Ilmoittautuminen www.kempeleenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen
Kiinostaako kokkailu?
Entä pienoismallien tekeminen
tai askartelu?
Tervetuloa seurakunnan varhaisnuorten kerhoihin, joita pitävät seurakunnan koulutetut kerhonohjaaja
nuoret! Kerhot ovat ilmaisia paitsi
kokkikerhossa ja pienoismallikerhossa on pieni materiaalimaksu
(10e/syksy) Varhaisnuorten kerhot alkavat viikolla 37!
Kokkokankaan seurakuntakeskus (Kissaojantie 12) Ma klo 16.3018 Kokkikerho 1-3-luokkalaiset, klo
18-19 Askartelukerho, Ti klo 17.3019 Kokkikerho 4-6-luokkalaiset, klo
17-18 Puuhakerho, klo 18-19 Askartelukerho, Ke klo 16.30-17.30
Poikien pelikerho, klo 17-18.30

Asukastupa
Kempeleen
Asukastupa- kaikkien
kuntalaisten olohuone
Kempeleen asukastupa toimii osoitteessa Honkasentie 11. Asukastupa ja kahvio avoinna ma- pe klo
10.00-15.00. Perjantaisin tuoretta
pullaa. Tuvalla on myytävänä käsitöitä mm. sukkia, lapasia, kortteja,
tyynyjä ja muita ajankohtaisia tuotteita kotiin, tuliaisiksi tai lahjaksi.
Maksuvälineeksi käy vain käteinen.
Kaikkeen tuvalla järjestettävään toimintaan ovat kaikki tervetulleita.
Tuvan tapahtumia:
Tiistaisin klo 10.00-12.00 käsityöpiiri kaikille käsitöistä tai askartelusta
kiinnostuneille.
7.9. alkaa Mollamaija-kurssi, joka
jatkuu jouluun saakka.

Kuorojen harjoitusajat: Kirkkokuoro to klo 18 Kirkonkylän srkkodissa. Askeleet joka 2. pe klo
18 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Versot joka 2. su klo 17 Kirkonkylän
srk-kodissa tai kirkossa. Varhaisnuorten kuoro to klo 15.30 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Kaikkiin kuoroihin otetaan uusia
laulajia! ks. lisää www.kempeleenseurakunta.fi/1100-musiikki

tuvalla.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri to klo
12 Kokkokankaan srk-keskuksessa
ja Seurakuntapiiri to klo 12 Kirkonkylän srk-kodissa.
Musiikkipainotteinen muistiryhmä ke 21.9. klo 12.30 Kirkonkylän
srk-kodissa.
Muistimessu to 22.9. klo 13 Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa. Järj. Oulun seudun muistiyhdistys ja Kempeleen seurakunta. Kirkkokahvit.
Tiedustelut Soile p. 040 7790 367
tai Leena p. 040 7790 365.
Ystäväpalvelukurssi la 24.9.
klo 10-14 Kokkokankaan
srk-keskuksessa.
Kurssilta saa valmiuksia vapaaehtoisena ystävänä toimimiseen ja henkisen hädän kohtaamiseen. Kouluttajana Rauno Laitila. Ilm. 19.9.
mennessä puh. 040-7790 368/
Jaana Helisten-Heikkilä. Järj. SPR
ja Kempeleen seurakunta
Omaishoidon Tuokio ti 4.10. klo
12.30 Kirkonkylän srk-kodissa
omaishoitajille ja hoidettaville. Puhujina kunnanjohtaja Tuomas Lohi
ja kirkkoherra Kimmo Helomaa.
Vanhustenviikonjuhla ”Tekee
mieli oppia” ke 5.10. alkaen kahvituksella klo 12 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Kuljetusta tarvitsevat: Linja-auto 1: Sarkkirannan
Siwa klo 11.30, Caritas Kempele
Suolatie 4, Hovintien Palvelukeskus, Palvelutalo Hovila.
Linja-auto 2: Kirkonkylän seurakuntakoti klo11.30, Palolaitoksen pysäkki, Asukastupa. Muuta kuljetusta tarvitsevat, ottakaa yhteys 30.9.
p. 040 7790 368/Jaana HelistenHeikkilä.
Syksyn 2016 sururyhmä alkaa
5.10. Sururyhmä on vertaistukiryhmä läheisensä menettäneille.
Ryhmässä käsitellään luottamuksellisesti suruun liittyviä tunteita ja
kokemuksia. Kokoontumiset Kokkokankaan srk-talolla kuutena keskiviikkona klo 18 alkaen 5.10. Ilmoitt.
ma 26.9. mennessä Jaana HelistenHeikkilälle. Vetäjinä: kappalainen
Teemu Riihimäki (p.040 7790 308)
ja diakoni Jaana Helisten-Heikkilä
(p.040 7790 368)

DIAKONIA

LÄHETYS

Aamukahvila ma klo 10-12 Kirkonkylän srk-kodissa.
Ruokapankki Manna ti klo 17-19
Kirkonkylän srk-kodilla ja Asukas-

Nuttukerho ma klo 18 Kirkonkylän
srk-kodissa
Kirpputori Ilonpisaran aukioloajat: ti, to, pe klo 14-17, Tiilitie 1.

Kokkikerho, To klo 15.30-16.15
Varhaisnuorten kuoro, klo 17.3019 Kokkikerho, Pe klo 17-18.30
Kokkikerho
Vanha pappila (Pappilantie 5) Ke
klo 17.30-19 Kokkikerho ja klo 1718 Musiikkikerho 3-6 –luokkalaiset,
To klo 17-18.30 Kokkikerho ja klo
17-18 Pelikerho
Keskustan seurakuntatalo (Tiilitie 1) Ke klo 17-18 Puuhakerho
1-3 –luokkalaiset ja to klo 18-19
Puuhakerho
Pirilän liikuntasali To klo 17-18
Nuorten pelivuoro
Niittyrannan sali (Osao:n Kempeleen yksikkö) Ma klo 16.30-17.30
Junnujen liikuntakerho
1-7-luokkalaisten syysleiri on
24.10.-26.10. Luurimutkassa Utajärvellä
Ilmoittautuminen: 19.9. klo 8 14.10. klo 10 kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Leirin
hinta on 25 e/ leiriläinen (sisältää
kyydityksen, ruuat vakuutuksen, materiaalit.) Leiri yhteistyössä kunnan
kanssa, mukaan mahtuu 30 innokasta leiriläistä. Lisätietoja Noora
Kutilaiselta 0407790372 ja Pirjo
Rannalta 050 3078 678
NUORET
Nuorten illat to klo 19-21 Vanhassa pappilassa
Yöpappila pe 23.9. klo 20 Vanhassa pappilassa
Nuorten raamis ke 14.9. ja 12.10.
klo 18 Vanhassa pappilassa.
Nuorten hartaus ti 4.10. klo 19
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
MUSIIKKI

Kempeleen
4H-yhdistys
040 5130 137
www.kempele.4h.fi

12.9.-17.9. Kirppis/myyjäisviikko.
Tupa avoinna ma-pe klo 10.0018.00 la 10.00-14.00. Tervetuloa
tekemään löytöjä!
14.9. klo 18.00 Asukastuvan kirjoittajat. Kaikille muistelmien kirjoittamisesta kiinnostuneille. Ohjaajana
Rita Kumpulainen.
Asukastuvalla tapahtuvasta toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista ilmoitamme viikoittain Rantalakeuden seuratoimintapalstalla sekä netissä osoitteessa www.
kempeleenasukastupa.net ,tuvalla
ja facebookissa.
P. 044-2735545

Kerhotoiminta:
Kerhokalenterin, sekä
ilmoittautumisohjeet löydät
nettisivuiltamme kempele.4h.fi.
Aloittavat kerhot kokkikerho,
Juurussuon puuhakerho,
askartelukerho, kepparikerho,
sekä erityislasten- ja nuorten
kokkikerho.
AIV kanisterikeräys: Tuo
tyhjät kanisterisi kierrätykseen
Hankkija Oy n pihalle 1415.10.2016 pe klo 15-18 ja
la klo 10-15. Vastaanotamme
30 litran, sekä 200 litran
astioita, joissa on ollut
Kemiran, Tamincon tai

Eastmanin pakkaamia AIV,
Prima, Mestarin vahva,
Stabilizer tai Popcornin
tuotteita. Tarkemmat ohjeet
nettisivuillamme.
4H työpalvelu: Voit
tilata yhdistykseltä kotiisi
mm. siivous-, pihatyö- tai
lastenhoitopalveluja. Palvelu on
kotitalous-vähennyskelpoinen.
Tunti-veloitus 21.08€/h(sis.ALV
24%).
Koirien match show: Torstaina
22.9 osoitteessa Partiotie
3. Ilmoittautuminen klo 17,
kehät klo 18. Näyttelykutsu
löytyy nettisivuiltamme.
Ongelmajätekeräys:
Kempeleen kotitalouksien
ongelmajätteiden, sekä SER
jätteen maksuton vastaanotto
keskiviikkoisin klo 16-19
osoitteessa Zatelliitintie 7c1.

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: 050 463 6330
Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 316 9535
Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13,
Puh. 050 463 6360
Puukoulun päiväkoti
Pekurintie 9, 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, Fax: 08 512 537
Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
alakoulu
Vihiluodontie 585
Puh: 050 316 9598
Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
yläkoulu
Vihiluodontie 578
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
Vihiluodontie 580
Puh: 050 316 9593, Fax: 08 520
8088
Tietotorin lastenja nuortentalo
Vihiluodontie 586,
Puh: 044 497 2287
Honkasen lastenja nuortentalo
Honkasentie 11,
Puh: 044 497 2286
Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409,
Fax: 08 520 4216
Tietotori
Vihiluodontie 586,
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

