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Kempeleen kunnan Auto- ja pienkonekorjauspaja on muuttanut vuodenvaihteessa 
uusiin toimitiloihin Hakamaan teollisuusalueelle osoitteeseen Takomokuja 2.

KK-Con Oy:n toteuttamissa tiloissa on lattiapinta alaa 141 m2, joka mahdollistaa 
väljät työskentelytilat kahdelle autonosturille ja yhdelle lattiapaikalle. Turvallisuutta, 
mukavuutta ja toiminnan sujuvuutta lisäävät mm. alueelle asennettu
kameravalvonta, isot molemmin puolin rakennusta sijoitetut automatiikalla toimivat 
nosto-ovet, energia-tehokas maalämpö, sekä nykyaikaiset korjaamolaitteet ja 
varusteet.

Parvitilat sisältävät mm. minikeittiön sekä sosiaali- ja toimistotilat. Myös kaikkiin 
korjaamon tila- ja laiteasennusratkaisuihin pääsimme vaikuttamaan, kun olimme 
jo rakennusvaiheen aikana tiiviissä yhteistyössä rakentajaan, kertoo Kempeleen 
työllisyyspäällikkö Jussi Jalonen.

Työpajatoiminnan päämääränä on auttaa pitkään työtä etsineitä kempeleläisiä
eteenpäin työllistymisen polulla ja tarjota mahdollisuus mm. palkkatuettuun työhön, 
kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja työhönvalmennukseen. Autopajan on 
tarkoitus toimia jatkossa myös työssäoppimispaikkana, toteaa Autopajan ohjaajana 
toimiva Mikko Kiljander.

Paja on toiminut vuodesta 2016 ja löytänyt oman asiakaskuntansa korjaten ja 
huoltaen niin kunnan kuin yksityisten asiakkaidenkin autoja, koneita ja laitteita. 
Tyypillisiä pajalla tehtäviä toimintaamme tukevia töitä ovat mm. määräaikaishuollot, 
katsastustarkastukset ja -korjaukset sekä jarruremontit.

Pajan henkilöstö toivottaa kaikki uudet ja vanhat asiakkaat tervetulleiksi tutustumaan 
uusiin toimitiloihin. 

Mikko Kiljander, ohjaaja
Kempeleen kunta
p. 040 621 4477   mikko.kiljander@kempele.fi

Autopaja muutti uusiin tiloihin

Palvelutoiminnot kunnantalolta ovat 
loppuneet vuodenvaihteessa. Kevään 
molemmissa vaaleissa kunnantalo 
(Asemantie 1) toimii tuttuun tapaan 
äänestyspaikkana.  Kokoustilat ovat 
järjestöjen ja yhteisöjen varattavissa 
toukokuun loppuun saakka. 
  
Kunnan virallinen ilmoitustaulu on kunnan 
kotisivuilla www.kempele.fi/ajankohtaista/
viralliset-kuulutukset. Lisäksi mahdollisuutta 
tutustua kuulutuksiin on lisätty. Kuulutuksiin 
pääset tutustumaan nyt myös pääkirjastolla ja 
Vihikari 10:ssä toisen kerroksen aulassa. 

Kun tarvitset kokoustiloja, ota ensisijaisesti 
yhteyttä sähköpostilla toimistopalvelut@
kempele.fi tai puhelimitse 044 497 2300. 
Tilojen avaimet ovat lainattavissa osoitteesta 
Vihikari 10, 3. krs.

Oletko avantouimari? Uimareiden palvelut 
on nyt keskitetty virkistysuimala Zimmariin.  
Avantouintiasioissa voit ottaa yhteyttä 
Zimmarin asiakaspalveluun puh. 050 316 
9406.

Ruoka- ja välipalalippujen sekä Kempele-
tuotteiden myyntipisteen löydät entiseen 
tapaan pääkirjastolta kauppakeskus 
Zeppelinin kolmannesta kerroksesta.

Kuntaan osoitettua postia voit jättää 
toistaiseksi kunnantalon (Asemantie 1) 
pääoven vasemmalla puolella olevaan 
postilaatikkoon. 

Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa kunnan 
vaihteeseen puh. 08 5587 2200.
Vaihde on avoinna arkisin klo 8.00-16-00.
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ILMOITTAUTUMINEN 
KEMPELEEN KUNNAN 
ESIOPETUKSEEN JA 
PERUSOPETUKSEEN 

1. 1. Esiopetukseen ilmoittautuminen

Lukuvuonna 2019 – 2020 esiopetusta järjestetään vuonna 2013 
syntyneille lapsille. Ilmoittautuminen tulee tehdä 15.2.2019 men-
nessä. Esiopetus alkaa 8.8.2019.

Esiopetukseen ja täydentävään päivähoitoon ilmoittaudutaan ja 
haetaan sähköisesti Kempeleen kunnan nettisivujen kautta. Tie-
toa esiopetuksesta ja sähköinen hakemus löytyy nettisivun osi-
osta Varhaiskasvatus ja opetus -> Varhaiskasvatus -> Esiopetus. 
Sähköinen hakemus on Päivähoidon sähköiset palvelut osassa 
(näytön oikea reuna). Linkki on nimetty ”Kirjaudu sähköiseen ha-
kemukseen”. Kunnallisiin ja yksityisiin päiväkoteihin haetaan sa-
malla tavalla.

Ilmoittautumisen voi toimittaa myös paperilomakkeella, joka on 
saatavissa kunnan Internet-sivulta kohdasta Lomakkeet. Loma-
ke lähetetään osoitteella Kempeleen kunta, Varhaiskasvatus, 
Esiopetus, PL 12, 90441 Kempele. Lisätiedustelut esiopetusta 
järjestävien päiväkotien johtajat ja Ketolanperän koulun rehtori.

Kunnallinen esiopetus ja täydentävä päivähoito järjestetään lap-
sen tulevan oppilaaksiottoalueen mukaisesti seuraavissa toimi-
pisteissä:

Esiopetuspaikka  Puhelin  Tuleva koulupiiri 

     1. luokalla

Kirkonkylän esikoulupäiväkoti 044 4972 234 Kirkonkylän koulu

Kokkokankaan päiväkoti 050 4636 360 Linnakankaan koulu

Linnakankaan päiväkoti 050 4636 666 Linnakankaan koulu

Puukoulun päiväkoti 050 4636 369 Ylikylän koulu

Santamäen päiväkoti 044 4972 244 Santamäen koulu

Ketolanperän koulun esiopetus 044 4972 275 Ketolanperän koulu

Oppilaaksiottoaluerajat löytyvät nettisivujen osiosta Varhaiskas-
vatus ja opetus -> Perusopetus -> Lähikoulu – Mihin kouluun?

Yksityisissä päiväkodeissa järjestetään esiopetusta, mikäli riittä-
vä ryhmä syntyy (5 lasta). Tietoa yksityisistä päiväkodeista Kem-
peleessä löytyy nettisivujen osiosta Varhaiskasvatus ja opetus 
-> Varhaiskasvatus -> Vaihtoehtoja kunnalliselle varhaiskasva-
tukselle -> Yksityinen päiväkotihoito -> Kempeleen yksityiset 
päivä-kodit.

2. Esiopetukseen tutustuminen

Esiopetukseen tutustuminen järjestetään lapsille ja vanhemmille 
kaikissa kunnallisissa esiopetusta järjestävissä yksiköissä yhtä-
aikaisesti perjantaina 10.5.2019 klo 8.00 - 10.00.

3. Kouluun ilmoittautuminen 

Elokuussa 2019 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tulevien 
oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä Wilman kaut-
ta (koulun ja kodin välinen yhteydenpitojärjestelmä). Ilmoittau-
tumista varten oppilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa 
huoltaja saa ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten. Kirjeen 
mukana tulevat myös tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta. Wil-
ma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko 
perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aa-
mu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottami-
sessa.

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 4.2. ja päättyy 15.2.2019. 

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

 Ilmoittautumiseen ja Wilma-tunnusten tekemiseen voi saada 
apua tiistaina 5.2.2019 käymällä koulussa.

Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta antavat koulujen koulusih-
teerit:

   1.-6. luokat 7.-9.luokat    

·         Ketolanperän koulu 050 463 6483 -

·         Kirkonkylän koulu 050 316 9598 050 316 9430

·         Linnakankaan koulu 050 316 9488 040 586 8252

·         Santamäen koulu 050 463 6483 -

·         Ylikylän koulu 050 316 9584 050 316 9555

 

Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevien uusien oppilai-
den ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun kansliaan. Koulu 
alkaa to 8.8.2019.

4. Kouluun tutustuminen 

Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kai-
killa kouluilla perjantaina 10.5.2019 klo 8.00 - 10.00. Samanai-
kaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota.

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN KEMPELEESSÄ
Nuori voi valita vain yhden vaihtoehdon. Jos hakee kesätyösetelin, ei voi ottaa vastaan kunnan ke-
sätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa. Tiedot ja linkit hakemuksiin löytyvät kunnan nettisivuilta www.
kempele.fi/kesatyo. 

Kesätyöseteli 
Kempeleen kunta myöntää kesätyösetelin jokaiselle v. 2002 ja 2003 syntyneelle (16 ja 17 vuot-
ta vuonna 2019 täyttävälle) kempeleläiselle nuorelle. Erillistä hakemusta ei tarvita. Kesätyöseteli on 
henkilökohtainen. Jos nuori hakee kesätyösetelin, hän ei voi ottaa vastaan kunnan kesätyöpaikkaa 
tai kesäyrittäjärahaa.
Kesätyösetelillä nuori voi hakea kesätöitä yrityksistä, yhdistyksistä, järjestöistä tai säätiöistä. Kesä-
työsetelillä Kempeleen kunta maksaa enintään 310 euroa työnantajalle, joka on palkannut kesätyö-
setelin saaneen kempeleläisen nuoren 1.5. – 31.8.2019 välisenä aikana vähintään 60 tunniksi, joko 
30 h/viikko tai 60 tunniksi kauden aikana. Työnantaja maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaisen 
palkan, kuitenkin vähintään 350 € / 60 tuntia, ja lähettää kesätyösetelin liitteineen kuntaan, joita vas-
taan Kempeleen kunta maksaa työnantajalle 310 €, mikäli kesätyösetelin ehdot täyttyvät. Työnanta-
jalle ei makseta kesätyöseteliä, jos maksettu bruttopalkka on vähemmän kuin 350 €. Työnantajan ei 
tarvitse olla kempeleläinen ja työpaikka voi olla muuallakin kuin Kempeleessä. Työnantajalla on ol-
tava voimassa oleva y-tunnus. Kesätyösetelillä ei voi hakea kunnan/kaupungin tai valtion yksiköihin 
kesätyöhön, eikä työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. 
Kesätyöseteleitä jaetaan v. 2002 ja 2003 syntyneille nuorille kolmessa tilaisuudessa, joihin si-
sältyy lyhyt info työnhakuun ja työelämään liittyen. Saavu paikalle klo 17.00 mennessä ja ota henki-
löllisyystodistus mukaan. 
• Kempele Akatemia, os. Honkasentie 15, ma 4.2.2019 klo 17.00-18.00. 
• Tietotorin lasten- ja nuortentila, Vihiluodontie 568, to 21.2.2019 klo 17.00-18.00. 
• Kempele Akatemia, os. Honkasentie 15, ti 19.3.2019 klo 17.00-18.00. 

Nuoren on haettava kesätyöseteli henkilökohtaisesti ja noudettaessa todistettava henkilöllisyyten-
sä. Jos nuori ei pääse hakemaan seteliä yllä mainittuina aikoina, nuori voi sopia setelin hakemisesta 
Työllisyysyksiköstä (Tiilitie 2, 2. krs) soittamalla työnsuunnittelijalle (p. 050 4636 398). V. 2002 ja 2003 
syntyneiden on haettava kesätyösetelit keskiviikkoon 24.4.2019 mennessä.  
Mikäli kesätyöseteleitä jää hakematta, jaetaan loput setelit vuosina 2001 syntyneille eli 18-vuoti-
aille kempeleläisille. Kesätyösetelin haluavat 18-vuotiaat kempeleläiset nuoret voivat ilmoittau-
tua sivulla www.kempele.fi/kesatyo 24.4. klo 15.00 mennessä. Jos ilmoittautuneita on enemmän 
kuin jakamatta jääneitä kesätyöseteleitä, kesätyösetelit arvotaan ilmoittautuneiden kesken ja arvon-
nan tuloksesta ilmoitetaan mahdollisimman pian sähköpostitse kaikille ilmoittautuneille. Setelin saa-
jille o   n ilmoituksen mukana ohjeet setelin hakemisesta.
Ilmoitamme nettisivuilla www.kempele.fi/kesatyo mahdollisista meille ilmoitetuista kesäseteli-
työpaikoista. Lisätietoja kesätyöllistämisestä: työnsuunnittelija Heli Luukinen, p. 050 463 6398, heli.
luukinen@kempele.fi.

Kesätyöt
Kempeleen kunta työllistää kymmenen nuorta kunnan omaan palvelutuotantoon (esim. liikennepuis-
toon) 4 viikoksi. Jaksot sijoittuvat pääasiassa kesä-heinäkuulle. Työaika on 6 tuntia/päivä. Palkkaus 
on työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka (bruttopalkka n. 860 €).
Kunnan omaan palvelutuotantoon palkattavien nuorten tulee olla kempeleläisiä v. 2000 - 2002 syn-
tyneitä (v. 2019 17-19 v. täyttäviä). Kesätyöpaikkoja on haettava maanantaihin 11.3.2019 klo 15.00 
mennessä kesätyöpaikkahakemuksella, joka löytyy sähköisenä osoitteessa www.kempele.fi/tyopai-
kat. 
Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin tarjottavia paikkoja on, valinta suoritetaan arpomalla. Arpomi-
nen tapahtuu niiden kesken, jotka täyttävät asetut ehdot ja ovat jättäneet hakemuksen määräaikaan 
mennessä. Arvonnassa etusija on nuorilla, jotka eivät ole olleet Kempeleen kunnan kesätyöpaikassa 
vuosina 2017 tai 2018. Jos nuori on hakenut kesätyösetelin, hän ei voi ottaa vastaan kesätyöpaikkaa 
tai kesäyrittäjärahaa. Kesätyöpaikkojen valinnoista ilmoitetaan valituille hakijoille kirjeitse ja ei valituk-
si tulleille sähköpostitse mahdollisimman nopeasti hakuajan jälkeen, jotta ei valituksi tulleet 17-vuoti-
aat ehtivät hakea kesätyösetelin.

Kesäyrittäjyys 

Kempeleen kunta ja 4H-yhdistys yhteistyössä järjestävät kesätyön vaihtoehdoksi 20:lle kempeleläi-
selle 15-19 –vuotiaalle (syntynyt v. 2000-2004) nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä kesäyrit-
täjyysrahan (310 €) tuella. 
Kesäyrittäjät osallistuvat 4H –yhdistyksen järjestämälle yrittäjäkurssille. Kurssilla käydään läpi yrittä-
jyyteen liittyviä asioita. Kurssin käyneelle, ohjeen mukaisen liiketoimintasuunnitelman ja 4H-yrityksen 
perustamisilmoituksen tehneelle nuorelle Kempeleen kunta maksaa alkurahoitukseksi 155 € ja kesän 
loputtua 155 €, kun ohjeen mukainen toimintakertomus kesäyrityksestä (myynti vähintään 50 € ja 
tehdyt työtunnit vähintään 40) sekä 4H:n raportti kesäyrityksestä on tehty. HUOM! Kesäyrittäjärahaa 
ei makseta, mikäli nuori on saanut aikaisempina vuosina kesäyrittäjärahaa tai tänä vuonna hakenut 
kesätyösetelin tai ottanut vastaan kunnan kesätyöpaikan.
Kesäyrittäjäksi haetaan sähköisesti sivun www.kempele.fi/kesatyo kautta. Haku alkaa ke 13.2.2019 
klo 16.00 ja päättyy ke 20.3.2019 klo 
16.00. Mukaan otetaan 20 ensimmäistä 
hakijaa. Ilmoittautuminen on sitova. Il-
moitamme hakijoille valinnasta kirjeellä jo 
hakuaikana, viimeistään kuitenkin heti ha-
kuajan loppumisen jälkeen. Kaksipäiväi-
nen koulutus on suunniteltu pidettäväk-
si torstai-iltana 28.3.2019 ja lauantaina 
30.3.2019. 
Oma 4H-yritys antaa sinulle mahdollisuu-
den kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja oh-
jatusti. 4H-yritys on keino tienata rahaa, 
mutta elinkeinosta ei ole kysymys. Yritys 
on harrastustoimintaa, ja etenet siinä ai-
na omaan tahtiisi. Oma 4H-yritys on hyvä 
tapa selvittää, sopiiko yrittäminen sinulle. 
Tutustu 4H-yrittäjyyteen ja koulutukseen 
osoitteessa http://www.4h.fi/toita/perus-
ta-oma-yritys/. Lisätietoja myös Kem-
peleen 4H –yhdistys p. 040 513 0137, 
kempele@4h.fi. Lisätietoja kunnan mak-
samasta kesäyrittäjyysrahasta työnsuun-
nittelija Heli Luukinen, p. 050 4636 398, 
heli.luukinen@kempele.fi.
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KEMPELE-OPISTO

Kempeleen 4H-yhdistys ry. 
tiedottaa

Kempeleen 4H-yhdistyksen 41. toimintavuosi on pyörähtänyt 
vauhdikkaasti käyntiin!
Liity jäseneksi ja tule mukaan toimintaan! Kempeleen 4H toi-
mii kempeleläisten lasten ja nuorten parissa järjestäen kerhoja, 
kursseja, työllistämistoimintaa sekä retki- ja leiritoimintaa. 
Palkkaa nuori 4H-yrittäjä töihin! Kempeleen alueella toimii 
useita 4H-yrittäjiä. Oman 4H-yrityksen voi perustaa 13–28-vuo-
tias nuori. Huom! Haku kesäyrittäjäksi alkaa 13.2. (lisätietoja: 
kempele.fi/kesatyo)
Kevätkauden kerhoissa on vapaita paikkoja. 4H:sta löytyy 
monenlaisia kerhoja, joita ohjaavat koulutetut ohjaajat. Uudet 
kerhonohjaajat ovat tervetulleita kouluttautumaan ohjaajiksi ja 
perustamaan lisää kerhoja! Tutustu ja ilmoittaudu kerhoihin yh-
distyksemme nettisivuilla.
Kiertokaari Oy:n hallinnoima vaarallisen jätteen, sekä kodin säh-
kölaitteiden keräys keskiviikkoisin klo 16 - 19 osoitteessa Za-
telliitintie 17C. Toimitathan jätteesi aseman hoitajalle, vaarallis-
ten aineiden varastoon. 
Urakoitsijana toimii Kempeleen 4H-yhdistys.

Toiminnanjohtaja Kaija Kukkohovi   kempele.4h.fi
Kirkkotie 13 A 1, 90440 Kempele  kempele@4h.fi
Kempeleen 4H-yhdistys ry.   fb: Kempeleen 4H- 
     yhdistys
p.040 5130 137     ig: #4hkempele

- Harkinta, Harjaannus, Hyvyys, Hyvinvointi -

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 rajoitetusti. 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 10-12

Mollamaijakurssi keskiviikkoisin klo 10
Kirppis la 26.1. klo 10-14 

Diakonian Aamukahvila ti 5.2. klo 10

Jäsenmaksun 10€ alkaneelle vuodelle voit maksaa Tuvalla käydessäsi.

Tervetuloa!
 

Asukastuvalla tapahtuvasta toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumis-
ta ilmoitamme viikoittain Rantalakeuden seuratoimintapalstalla sekä 
netissä osoitteessa www.kempeleenasukastupa.net, tuvalla ja face-

bookissa.  p. 044 273 5545

Kevätlukukausi on käyn-
nistynyt viikolla 2 (7.1.2019 
alkaen). Muutamia paikkoja 
on vielä järjellä koko luku-
vuoden kestäville kursseille 
kevätlukukaudeksi. Tarjolla on 
myös erilaisia lyhytkursseja. 
Ilmoittautuminen tapahtuu 
netissä osoitteessa kempe-
le.fi/Kempele Akatemia ja 
vapaa-aika/Kempele-opisto 
tai puhelimitse soittamalla 
numeroon 050 463 6431. 

TAMMI-HUHTIKUUSSA 
ALKAVIA KURSSEJA:

110410 Kankaanpainanta
TAITOLA
Asemantie 1  
la 10.00-16.45
su 10.00-16.45
26.1.2019-27.1.2019
Paula Vainio
Kurssimaksu 36,00e
Tule maalaamaan, kuvioimaan 
ja painamaan kankaita painovä-
reillä. Helpot ja monipuoliset pai-
novärit antavat paljon mahdolli-
suuksia; voit kuvioida kankaita 
jatkojalostusta varten tai tuunata 
valmiita vaatteita, kodintekstiilei-
tä ja kankaita. Varmasti uniikki 
vaate syntyy itsepainetusta 
kankaasta. Tarkemmat ohjeet 
tarvikkeista toimitetaan sähkö-
postilla ilmoittautumisen jälkeen. 
Painovärit maksetaan erikseen 
käytön mukaan.

110437 Kevätpaja A
TAITOLA
Asemantie 1  
ti 18.00-21.15
9.4.2019-30.4.2019
Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 36,00e 
Tule painamaan ja ompele-
maan keväisiä vaatteita ja 
tekstiilejä. Painetaan kankaita 
erilaisin painannan mene-
telmin, ommellaan kankais-
ta sisusteita, asusteita ja 
vaatteita. Ota mukaan omat 
ompelutarvikkeet; kankaat, 
neulat, sakset, ompelukone-
langat. Painovärejä voi ostaa 
opettajalta.  

110459 Hopeakoru D
SANTAMÄKITALON KOULU, 
TEKN.LK.
Peltomiehentie 5  
pe 17.45-21.00
la 09.00-14.00
su 09.00-14.00
15.3.2019-17.3.2019
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 36,00e
Kurssilla voit valmistaa hopeako-
rusi hopealangasta, levystä sekä 
hopea-tai alpakkalusikoista. 
Opit hopeatyöskentelyn perus-
työtapoja esim. lenkkien tekoa, 
ketjujen punontaa, juottamista, 
pintakuviointia, levyn muotoilua 
sekä kapussi-muotoisen (sile-
äpohjainen, päältä pyöreäksi 
hiottu) kiven/lasin istuttamista 
koruusi. Voit ottaa mukaasi 
myös reiällisiä kiviä, parittomia 
korviksia ym. vanhoja korun osia 
liitettäväksi työhösi. Ohjaajalla 
lankoja ja levyä myytävänä 
kurssilla 
tehtäviin töihin. 

110458 Emalointi
SANTAMÄKITALON KOULU, 
TEKN.LK.
Peltomiehentie 5  
ke 17.30-20.45
pe 17.45-21.00
la 09.00-14.00
24.4.2019-27.4.2019
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 32,00e 
Emalointi on koristelutekniikka, 
jossa metallipinnalle (vah-
vuus 0.8 -1.0 mm) kiinnitetään 
kuumentaen joko läpinäkyvä 
tai peittävä värillinen erikoisla-
simassa (emaliväri). Kurssilla 
muotoillaan (sahaus, viilaus, 
hionta) kupari, tompakki tai 
hopealevystä (koru)pohja, johon 
teemme emaloinnin ns, mär-
käemaloinnilla. Jos sinulla on 
valmiita hopeasavikoruja, voit 
tehdä emaloinnin myös niihin. 
Ohjaajalla myytävänä pohjama-
teriaali ja emalista peritään pieni 
maksu. 

110446 Tinalankatyöt
TAITOLA
Asemantie 1  
ke 17.00-21.00
10.4.2019-24.4.2019  

Sirpa Juusola
Kurssimaksu 36,00e 
Opi valmistamaan nahkainen 
ranneke, jossa on tinalankapu-
nontaa ja kirjomaan tinalangalla 
kuvio villakankaalle, jonka voi 
sitten ommella vaikka pieneen 
nahkapussukkaan. Ohjaajalta 
voit ostaa tarvikkeita kurssilla 
tehtäviin töihin. Mukaan tarvitset 
seuraavat välineet; teräväkärki-
set sakset, nahkaneula (kol-
miokärki), nahanompelulankaa, 
näkymätöntä lankaa, pehmeää 
nahkaa, tukikangasta, verkaa, 
tinalankaa. 

110476 Syanotypia
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 18.00-19.30
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
12.4.2019-4.5.2019
Juha Korhonen
Kurssimaksu 39,00e 
Syanotypiassa valmistetaan 
sini- tai ruskeasävyinen 
kuva valokuvan pohjalta tai 
fotogrammina esineiden 
muodoista tai molempia yh-
distämällä. Valokuva muun-
netaan mustavalkoiseksi ja 
negatiiviksi, josta tulostetaan 
kalvo valotusta varten. Valo-
tus tapahtuu auringonvalolla 
tai uv-lampulla. Valotettava 
materiaali voi olla luon-
nonkuituinen paperi (esim. 
akvarelli- tai syväpainopaperi) 
tai kangas, jopa puu. Valolle 
herkkä emulsio levitetään 
siveltimellä, mikä mahdollis-
taa kuvalle vapaan muodon ja 
käden jäljen. Kehitys tehdään 
vedellä. Välineet ja kemikaalit 
ovat yksinkertaisia ja edulli-
sia, niinpä syanotypioita voi 
hyvin tehdä myös kotioloissa. 
Kurssi ei vaadi aikaisempaa 
osaamista ja on käytäntö-
painotteinen. Materiaaleista 
peritään erillinen maksu. 
Kurssi muodostuu seuraavis-
ta opetuskerroista: infokerta 
12.4 klo 18-19.30 kuvankäsit-
tely ja kalvojen tulostus 27.4 
klo 10.30-15.30 syanotypioi-
den valmistus 28.4 ja 4.5 klo 
10-16.00. 

110462 Naisten puutyöt
SANTAMÄKITALON KOULU, 
TEKN.LK.
Peltomiehentie 5  
ti 17.30-20.45
12.3.2019-30.4.2019
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 48,00e 
Nikkaroi kotiisi esim. naulakko, 
kenkäteline, hyllykkö tai jokin 
muu pienehkö ja keveä puutyö. 
Voit keskittyä unelmakodin ra-
kentamiseen nukeille tai puulelu-
jen valmistamiseen. Kurssi sopii 
myös pajunpunontaa harrasta-
neille, jotka haluavat valmistaa 
töihin puuosia. Aikaisempaa 
puutyökokemusta ei tarvitse olla. 

110467 Makramee solmeilu 
lapsille ja nuorille
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 17.00-21.00
1.2.2019-8.2.2019
Leena Oikkonen
Kurssimaksu 25,00e 
Kurssilla solmeilemme eri-
laisia makrame-tekniikkaan 
kuuluvia solmuja valmistaen 
käsikoruja, korvakoruja, 
kaulakoruja sekä asusteita. 
Halutessasi voit valmistaa 
myös isompia makrameetöitä 
kuten amppeleita ja sisustus-
tekstiilejä. Ilmoita sähköpos-
tiosoitteesi ilmoittautumisen 
yhteydessä, saat viikko 
ennen kurssin alkua infoa 
tarvittavista materiaaleista. 
Kurssista saa leiman Kulttuu-
ripassiin. 

110300 Grafiikkapaja lapsille
TAITOLA
Asemantie 1  
to 16.15-17.45
21.2.2019-28.2.2019 
Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 18,00e 
Lyhytkurssin aikana tutustutaan 
yksinkertaisiin painomenetelmiin 
kuvan tekemisessä. Kurssilaiset 
valmistavat itse painolaatan, 
jolla tehdään väri- ja kuviointiko-
keiluja. Materiaalimaksu sisältyy 
kurssimaksuun. Kurssista saa 
leiman Kulttuuripassiin. 

110445 Kalannahkaa käsi-
töihin
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 17.00-21.00
la 09.30-16.15
su 09.30-15.15
22.2.2019-24.3.2019
Sirpa Juusola
Kurssimaksu 46,00e 
Opi valmistamaan raa’asta 
kalannahasta kasviparkittua 
nahkaa ja valmista siitä va-
paavalintainen työ, esimerkik-
si ranneke tai pieni pussukka. 
Kurssi koostuu kahdesta osi-
osta joiden välissä on kotona 
tehtävä parkitustyö. Ensim-
mäinen osa on 22.-23.2. ja 
toinen osa 22.-24.3.2019. 
Mukaan tarvitset seuraavat 
välineet: sakset, leikkuulauta, 
esiliina, kumihanskat, sanko 
+ kansi, näskäin (metallinen 
paistinlasta, tylsähkö puukko 
tms. käy myös), jälkimmäisel-
lä kerralla lisäksi ompelutar-
vikkeet. 

110518 Sambic ® - Brasilialai-
sia tansseja, kevät
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
la 11.00-12.30
23.2.2019-6.4.2019
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 30,00e 
Vauhdikasta tanssiliikuntaa 
brasilialaisilla tansseilla (samba-
reggae, axé-tanssit ja brasilia-
lainen samba). Kaikille sopivalla 
tunnilla kohotamme kuntoa ja 
lisäämme vartalon liikkuvuutta 
ihanilla brasilialaisilla rytmeil-
lä. Pehmeät reggaen liikkeet 
poistavat selän, hartiaseudun ja 
rintarangan jäykkyyttä ja samba 
pistää puolestaan lantioon 
liikettä! Myös ryhti ja lihaskunto 
paranevat! Selkeät askelkuviot 
perinteisin ja trendikkäin lisuk-
kein. Rentoa, hauskaa ja hikistä 
sekä aitoa brasifiilistä! 

830143 Hyvän olon 
lauantai D
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
la 11.00-13.15
9.2.2019 

TEKNISET 
PALVELUT

Tuhoeläintorjunta kuu-
luu yksityisille kiinteis-
töille, taloyhtiöille ja 
yrityksille

Tuhoeläintorjunnassa tärkeintä on 
ennaltaehkäisy. Piha-alueet tulee 
pitää hyvässä kunnossa ja kiinteis-
töjen jätepisteen sekä mahdollisen 
kompostorin kunto tulee tarkistaa 
säännöllisesti. Lisäksi luonnonva-
raisten eläinten ruokinta tulee ta-
pahtua siististi.
Kuluttajille on tuhoeläintorjuntaan 
tarjolla erilaisia mekaanisia louk-
kuja. Uudistuneen lainsäädännön 
myötä rotanmyrkkyjen myynti on 
sallittua vain koulutetuille ammat-
tilaisille. 
Katso lisää tuhoeläintorjunnasta 
kunnan nettisivuilta www.kempele.
fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparis-
tonsuojelu  
Kunnan yleisillä alueilla esimerkiksi 
puistoissa ilmenneet rottahavain-
not voi ilmoittaa kunnanpuutarhu-
rille sari.palo@kempele.fi.
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LIIKUNTAPALVELUT

KIINNOSTAAKO PÖRSSIKURSSIT?

OSAKESIJOITTAMISEN 
PERUSKURSSI

keskiviikkoisin 20.2.-27.3.2019
klo 17.30-19.00

Santamäkitalon koulu
opettajana KTM Riitta Leinonen

kurssimaksu 32€
Ilmoittautumiset Kempele-opiston nettisivuilta tai 

puhelimitse 050 463 6431

Heidi Kilkki
Kurssimaksu 18,00e
Päivä koostuu kolmesta 
erilaisesta tunnista. Ensin 
lämmitellään kehoa afro-bra-
silialaisen 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. Hathajoogas-
ta otetaan tunnin sisältöön 
kehonhallintaa, mielenrauhaa 
ja hengitystekniikka. Syvät ja 
pinnalliset lihakset kehittyvät 
ja tietoisuus omasta kehosta 
kasvaa harjoitusten avulla. 
Viimeiset 45 minuuttia rentou-
dutaan äänimaljojen parissa. 
Sointukylvyssä harmoniset 
äänet ja lempeä värähtely 
johdattaa kehon rentoutumi-
seen, jossa päästetään irti 
kehon jännityksistä, huolista 
ja arjen kiireestä. Hyvän olon 
päivään tarvitset mukavat, 
rennot vaatteet ja juoma-
pullon. Voit olla avojaloin tai 
tuoda mukanasi jumppatos-
sut. Lisäksi ota mukaan oma 
jumppamatto. 

830202 Rentoutus- ja stressin-
hallintaviikonloppu B
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
la 10.00-14.15
su 12.30-16.45
16.2.2019-17.2.2019 
Katariina Porthan-Ylimäinen
Kurssimaksu 38,00e 
Tällä kurssilla perehdymme 
mielen ja kehon rentoutumiseen, 
itsetuntemukseen sekä hermos-
ton rauhoittamiseen ja tasapai-
nottamiseen hyvin kokonaisval-
taisella tavalla. Oleellista mielen 
rauhoittumiselle on mielen läs-
näolo kehossa, ja siten läsnäolo 
tässä hetkessä. Oman olotilan 
tiedostaminen ja kyky löytää ta-
sapaino omassa elämässä ovat 
avaintekijöitä stressin ennalta-
ehkäisyyn. Kurssilla opituilla har-
joitteilla voidaan ennaltaehkäistä 
stressitasojen nousua, helpottaa 
kroonista stressiä ja väsymystä 
ja jopa hoitaa stressin oireita. 
Viikonlopun sisältö: Lauantai: 
Rentoutuksen perusteita, ren-
toutus- ja hengitysharjoituksia 
mielen ja kehon irti päästämisel-
le, stressioireiden neutralisointi, 
läsnäoloharjoitukset ja hyvän 
olon harjoitukset, rentoutuminen 
liikkeen ja kehonhuollon avulla. 
Sunnuntai: Mindfullness ja visu-
alisointi, tunnetilojen kokeminen 
ja niiden merkitys rentoutumi-
sessa, kehoterapiamenetelmiä 
syventämään mielen ja kehon 
yhteyttä, sekä syvärentouttava 
Sointukylpy. Mukaan tarvitset 
jumppapatjan, lämpimät ja ren-
not vaatteet, sekä halutessasi 
muistiinpanovälineet ja eväät. 

710201 Metsästäjäkurssi
KEMPELEEN LUKIO, LII-
KUNTASALI
Koulutie 4 B  
la 09.00-15.00
su 09.00-15.00
13.4.2019-14.4.2019
Markku Halonen
Kurssimaksu 45,00e 
Sisältö: metsästysoikeus 
ja metsästyslainsäädäntö, 
riistahallinto ja metsästä-
jäjärjestöt, lajituntemus, 
riistaekologia ja riistanhoito, 
eri metsästysmuodot, hyvät 
metsästäjätavat, haavoittu-
neen riistan etsintä ja saaliin 
käsittely, ampuma-aseet ja 
niiden käyttö metsästyksessä. 
Tavoite: kurssilaiset kykene-
vät läpäisemään metsästä-
jätutkinnon, joka järjestetään 
kurssin jälkeen sunnuntaina. 
Tarkoitettu kaikille metsästyk-
sestä kiinnostuneille (ei ala- 
eikä yläikärajaa). Metsästäjä-
tutkinnon voi suorittaa kurssin 
lopuksi. Tutkinnon hinta on 20 
euroa. Laskutamme tutkinto-
maksun erikseen. Ruokailua 
varten omat eväät mukaan tai 
on myös mahdollisuus käydä 
syömässä muualla.

Otamme vastaan ehdotuksia 
kurssitarjontaan toimintakau-

delle 2019-2020  www.kempele.
fi/kempele-akatemia-vapaa-

aika/kempele-opisto (ajankoh-
taista) tai kirjallisesti 

Zeppelinin pääkirjastolla 
15.3. mennessä. 

KIINNOSTAAKO PÖRSSIKURSSIT?

OSAKESIJOITTAMISEN 
PERUSKURSSI

keskiviikkoisin 20.2.-27.3.2019
klo 17.30-19.00

Santamäkitalon koulu
opettajana KTM Riitta Leinonen

kurssimaksu 32€
Ilmoittautumiset Kempele-opiston nettisivuilta tai 

puhelimitse 050 463 6431

KEMPELE-OPISTO
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LIIKUNTAPALVELUT

Kempeleen kunta tarjoaa 9. luokkalaisilleen 
(Ylikylän, Kirkonkylän ja Linnakankaan yhtenäiskoulu) 

mahdollisuuden uinnin harrastamiseen Zimmarissa 
(vapaa pääsy Zimmarin aukioloaikoina).
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Tenavatahti 2019 -
lastenlaulukatselmus

Kempeleen 
Santamäkitalon koululla

lauantaina 6.4.2019 
klo 14.00 

Tilaisuudesta saa 
kulttuuripassi-merkinnän.

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Santamäkitalon koulu,
Peltomiehentie 5, 90440 Kempele

KULTTUURI
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KIRJASTO

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.

TIETOTORI LÄHIKIRJASTO 
– KOULUKIRJASTO
Koulutie 4B, 90440 Kempele
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kem-
pele.fi
 
Ma  11-16, omatoimiaika 
17-20
Ti    Suljettu
Ke   11-16
To   Suljettu
Pe   Suljettu

LINNAKANKAAN 
KIRJASTO - 
OMATOIMIKIRJASTO
Linnakaarto 20
90450 Kempele
p. 050 3169 409 (pääkirjasto)
Sähköposti: kirjasto@kem-
pele.fi
Ma     16-20 (omatoimiaika)
Ti       16-20 (omatoimiaika)
Ke      16-20 (omatoimiaika)
To      16-20 (omatoimiaika)
Pe      16-20 (omatoimiaika)
La      10-15 (omatoimiaika)

SATUTUOKIOT

Satutuokiot torstaisin 
pääkirjastolla klo 10.00. 
Tuokion kesto on noin 20-
30 minuuttia.
Satutuokiolla on käytössä 
satupassi - kymmenen 
leimaa keränneet saavat 
pienen palkinnon!

KIRJALLISUUSPIIRIT

Tavallisten miesten 
kirjallisuuspiiri to 28.2. 
klo 18.00. ”Kullervoa 
kolmella tapaa”, kirjoina 
Gene: Kullervo ja Tolkien: 
Kullervon tarina. Kahvi -ja 
teetarjoilu. Vetäjänä Veli-
Matti Touru.
Sari Holapan kirjallisuus-
piiri ke 13.2. klo 18.00. 
Kirjana Ragde, Anne B.: 
Berliininpoppelit. Kahvi 
-ja teetarjoilu.

K e m p e l e  l u k e e  

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!

S u o r i t t a n e i d e n  k e s k e n  
a r v o t a a n  p a l k i n t o j a !

KIRJASTON KOTIPALVELU

Kirjaston kotipalvelulla 
tarkoitetaan kirjastoaineiston 
toimittamista maksutta 
asiakkaalle kotiin. Palvelu 
on tarkoitettu niille, jotka 
eivät itse pääse asioimaan 
kirjastoon esim. korkean iän, 
sairauden tai toimintakyvyn 
muunlaisen heikentymisen 
takia.

Kysy lisää kirjastosta p. 050 
316 9409.

TAPAHTUMAT

To 24.1. klo 18.00 kirjaili-
javieraana Eero Pokela. 
Oululainen kirjailija Eero 
Pokela kertoo uusimmasta 
teoksestaan Siipirikko. 
Kirja kuvaa Pokelan suvun 

ja sodanjälkeisen Pohjois-
Suomen vaiheita 1960-lu-
vulle saakka. Tervetuloa 
kuuntelemaan ja keskuste-
lemaan!

KIRJASTON KAIKKIIN 
TAPAHTUMIIN ON 
VAPAA PÄÄSY!

KIRJASTO SOMESSA

/Kempeleen kirjasto

/Kempeleenkirjasto
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Kempeleen kunta
Kunnantalo
Asemantie 1
PL 12, 90441 Kempele
Puh: 08 5587 2200 
Fax: 08 554 8298
kempele@kempele.fi 

Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11, 
Puh: 050 463 6340

Kirkkotien päiväkoti
Kirkkotie 20, Puh: 044 497 2234

Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 4636 350

Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13, 
Puh. 050 463 6360

Puukoulun 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

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

NUORISOTYÖ

TIETOTORIN LASTEN- JA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
ma, ti ja to klo 13.00–15.30
Mediaryhmä ti klo 14.00-15.30 (ennakkoilmoit-
tautuminen kunnan kotisivuilta)
Nuoret (7.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat): 
ke klo 17.00–20.00 ja to klo 17.00-20.00

LINNAKANKAAN LASTEN- JA NUORTENTI-
LA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
to klo 13.00–15.30

TIETOTORIN LASTEN- JA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
ti ja to klo 13.00–15.30

NUORTEN KLUBITOIMINTA
Klubissa nuoret voivat tuoda omia ideoita esil-
le sekä jakaa niitä toisille. Ideoita voidaan yh-
dessä jalostaa klubin sisällä sekä lähteä nuo-
risopalvelujen tukemana toteuttamaan. Klubin 
toiminnan sisältö voi olla hyvin monipuolista ja 

osallistujiensa näköistä. Tule kuulemaan lisää 
Klubin avajaisiin Kempele Akatemialle tiistaina 
22.1. klo 17–19. Klubi on tarkoitettu yli 13-vuo-
tiaille kempeleläisille nuorille. 

LASTEN JA NUORTEN MEDIA-
RYHMÄT
Oletko kiinnostunut somesta, kuvaamises-
ta, bloggauksesta tai haluatko toimia nuori-
sopalvelujen omana reportterina? Ryhmät 
ideoivat ja tuottavat materiaalia nuorisopal-
velujen julkaisuihin, kuten verkkolehteen tai 
Instagramiin. Osaatko tai oletko kiinnostu-
nut oppimaan esimerkiksi videoiden teke-
mistä, kuvien muokkausta, sarja- tai pila-
kuvien tekemistä ajankohtaisista uutisista? 
Tule mukaan ja kerro hauskat/hullut ideasi, 
ne ovat parhaita! 
Lisätiedot: Heidi Marjomaa-Mikkola ja Ma-
tias Jurmu.

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTA-
PALVELU
Kempeleen pääkirjasto, Zeppelinintie 1, 90450 
Kempele
Torstaisin klo 16–18

Tavoitat Kempeleen nuorten tieto- ja neuvonta-
palvelun myös WhatsApp:sta, p. 050 3169 694. 
Voit myös jättää yhteydenottopyynnön yhtey-
denottolomakkeella osoitteessa www.kempele.
fi/nuorisopalvelut.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu tarjoaa kaikil-
le alle 30-vuotiaille kempeleläisille maksutonta 
tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuor-
ten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilan-
teissa. 
Voit tulla käymään aukioloaikoina ilman ajanva-
rausta tai varata oman ajan. Saat tietoa ja oh-
jausta muun muassa työnhakuun, opiskeluun, 
asumiseen, harrastuksiin ja muihin sinua kos-
keviin ja askarruttaviin kysymyksiin.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ 
Etsivä nuorisotyö auttaa 15–28-vuotiaita kem-
peleläisiä. Etsivän nuorisotyön kautta nuoret 
saavat tietoa eri palveluista ja mahdollisuuk-
sista esim. opiskeluun, työnhakuun, asumi-
seen, vapaa-aikaan, toimeentuloon tai ter-
veyteen liittyvissä asioissa. Työntekijän kans-
sa yhdessä pyritään löytämään nuoren tilan-
teeseen sopivat palvelut ja jatkopolut. Etsivä 
nuorisotyöntekijä on käytännön apuna asi-
oiden selvittelyssä ja hoitamisessa. Tuki on 
maksutonta ja perustuu luottamukseen sekä 
vapaaehtoisuuteen. Etsivällä nuorisotyöllä on 
myös nuorille aikuisille suunnattua pienryh-
mätoimintaa. Työntekijöihin voi olla suoraan 
yhteydessä tai jättää yhteydenottopyynnön 
kunnan kotisivuilla olevan yhteydenottolo-
makkeen kautta.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA
Zuumi-paja on starttipajatoimintaa, jonka teh-
tävänä on tarjota tukea alle 29-vuotiaiden työt-
tömien ja ilman opiskelupaikkaa olevien nuor-
ten elämänhallintaan. Pajatoiminta tukee nuo-
ren etenemistä kohti hänen omia tavoitteitaan. 
Pajalle hakeudutaan kunnan kotisivuilla olevan 
lomakkeen kautta, kaikki hakijat haastatellaan.

Seinätön työpaja
Seinättömän työpajan työvalmennus tarjoaa tu-
kea ja ohjausta kempeleläisille alle 29-vuotiaille 
työttömille työnhakijoille. Seinättömälle työpa-
jalle voi hakeutua jos oma koulutus- tai urapol-
ku on vielä mietinnässä ja työ- tai koulutuspaik-
ka puuttuu. Seinättömän työpajan tavoitteena 
on selkeyttää ammatinvalintaa, tarkentaa jat-
kosuunnitelmia ja parantaa nuoren valmiuksia 
päästä avoimille työmarkkinoille. 

YHTEYSTIEDOT

Nuorisopalvelujen päällikkö
Sanna Tauriainen, p. 050 3078 981

Nuoriso-ohjaajat
Matias ”Matti” Jurmu, p. 044 4972 288
Pirjo Ranta, p. 050 3078 678
Heidi Marjomaa-Mikkola, p. 040 1821 244

Vapaa-ajanohjaaja
Petri Huurinainen, p. 044 4972 286

Etsivä nuorisotyö
Laura Sarjanoja, p. 050 3163 740
Kaisa Alatalo, p. 050 3163 741

Zuumi-paja
Piritta Mäntyjärvi, p. 050 3163 768
Paula Päkkilä, p. 050 3163 766

Seinätön työpaja
Stiina Leino, p. 040 6634 195
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.suku-
nimi@kempele.fi
Lisää tietoa toiminnastamme osoitteesta: 
www.kempele.fi/nuorisopalvelut
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