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Virkistysuimala Zimmari

SENIORIKORTTI JA LIIKUNTAPASSI

• Seniorikortti on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille ja liikuntapassi alle 65-vuotiaille 
kempeleläisille eläkeläisille. Kortti maksaa 50€ ja on voimassa ostopäivästä lähtien 
yhden vuoden.
• Tarkoitettu omaehtoiseen vesiliikuntaan (sis. myös yleiset 
vesivoimistelut). Sisäänpääsy arkisin ennen klo 16.00, viikonloppuisin ei rajoitusta.
• Kempelehallin kuntosalin käyttö: Arkisin klo 8.00 - 16.00 koulujen lukuvuoden 
aikana varattujen vuorojen ulkopuolella. Kempelehallin vastaanotosta on 
hankittava henkilökohtainen magneettikortti (hinta 6 e), johon voimassaolo 
ladataan.
• Liikuntakeskus Zempin kuntosalin käyttö: Seniorikorttiin ja liikuntapassiin voi 
lisäpalveluna hankkia kuukausijäsenyyden (10 €/kk) ja oikeuttaa käyttämään 
Zempin kuntosalia perjantaisin klo 10 – 13. Kuukausijäsenyys ostetaan Zimmarin
palvelupisteestä.

VETERAANIKORTTI

Kempeleläisille veteraaneille (maksuton).

Lisätietoja: Virkistysuimala Zimmari p. 050 316 9406 ● www.kempele.fi - Zimmari



LIIKUNTASTARTTI –KURSSIT

• Liikuntastartti voima-tasapainojumppa
Kempele Akatemian liikuntatilassa
Maanantaisin klo 9.45 – 10.45, 17.9.2018 alkaen

• Liikuntastartti kuntosali
Terveyskeskuksen kuntosalilla
Tiistaisin klo 11.00 – 12.00, 25.9.2018 alkaen

Liikuntastarttikurssit ovat matalan kynnyksen starttikursseja henkilöille, joilla 
ei ole säännöllistä liikuntaharrastusta ja heidän on vaikea osallistua yleisesti 
tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja 
erityisosaamista. Ennen ryhmän alkua tehdään alkukartoitus ja mietitään 
yhdessä sopiva ryhmä.
Kurssin aikana on tarkoituksena selvittää millainen liikuntamuoto sopisi 
kullekin kurssilaiselle esim. omatoiminen kuntosali, ohjattu vesijumppa tai 
kansalaisopiston ohjattu ryhmä. Kurssin kesto 8 viikkoa. Lopussa uusi aika 
liikuntaneuvontaan ja tehdään alussa tehdyt testit uudestaan sekä tehdään 
jatkosuunnitelma.

SOVELTAVA KUNTOSALI

Terveyskeskuksen kuntosalilla
Torstaisin klo 11.00 – 11.45, 13.9.2018 alkaen

Ryhmä tarkoitettu henkilöille joiden on vaikea osallistua yleisesti tarjolla 
olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista ja 
jotka tarvitsevat apua kuntosalilaitteiden käytössä ja niille menemisessä. 
Ennen ryhmän alkua tehdään alkukartoitus ja mietitään yhdessä sopiva 
ryhmä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti,
p. 040 570 4711, juha.vuoti@kempele.fi

Soveltavan liikunnan ryhmiä



HYVÄN MIELEN LIIKUNTARYHMÄ MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE 

ZemppiAreena
Keskiviikkoisin klo 15.00 – 16.00, 12.9.2018 alkaen 

Hyvän mielen liikuntaryhmään voit tulla kokeilemaan erilaisia 
liikuntalajeja, hakemaan vinkkejä liikuntaharrastamiseen tai tulla etsimään 
kadoksissa ollutta kipinää liikuntaan. Ryhmä on tarkoitettu 
mielenterveyskuntoutujille.

LIIKUNTANEUVONTA 

Mikäli kaipaat yksilöllisiä vinkkejä liikuntaan tai ravintoon liittyen, tietoa 
Kempeleen liikuntapaikoita ja -mahdollisuuksista tai liikunnan 
terveysvaikutuksista, ota yhteyttä. Liikuntaneuvonnan kautta kasataan 
myös soveltavan liikunnan ryhmät.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti 
p. 040 570 4711, juha.vuoti@kempele.fi

Soveltavan liikunnan ryhmiä



Kempele-opisto

Lukuvuonna 2018 – 2019 kurssitarjonnassa on mm. voima-tasapainoryhmiä, 
kuntosalikurssi senioreille ja erityisvesivoimistelu. Ilmoittautuminen 
25.8.2018 alkaen. Kempele-opiston kursseille voi ilmoittautua läpi 
lukuvuoden joko netin kautta tai puhelimitse p. 050 463 6431.

Liikuntaneuvontaa senioreille
Kempeleen pääkirjasto (Zeppelin)
Tiistaisin klo 10.00 – 14.00 18.9. – 6.11.2018

Seniori – tule testaamaan puristusvoimasi ja
toimintakykysi sekä saamaan opastusta liikuntaan
liittyen: ikääntyvien terveysliikuntasuositukset,
liikuntapäiväkirjan, kotiharjoitteet tai tietoa liikun-
taryhmistä. Palvelu on yksilöllistä, maksutonta ja toteutuu ilman ajanva-
rausta.

Osallistujien kesken arvotaan konserttiliput (3 kpl) marraskuussa.
Läheppä liikkeelle – tervetuloa!

Lisätietoja: Sirpa Koskinen puh. 040 500 2126 geronomiopiskelija/Senior 
Personal Trainer

Palvelu liittyy opinnäytetyöhön sekä Voimaa vanhuuteen -hankkeeseen



KIRJASTON KOTIPALVELU
Kempeleen kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu niille kempeleläisille, jotka eivät 
iän, sairauden tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi voi itse asioida kirjastossa. 
Kotipalvelu on maksutonta ja kirjastoaineisto toimitetaan kotipalveluasiakkaille 
kerran kuukaudessa. Samalla palautetaan edellisen kuukauden aineisto. 
Kotipalvelusta kiinnostuneet voivat tiedustella lisää suoraan kirjastosta.

LAHJOITA LUKUHETKI
Vapaaehtoisia kaivataan palvelutaloihin lukukavereiksi ikäihmisille. Voit lupautua 
lukemaan kerran tai vaikka useammin, miten elämäntilanteesi antaa myöten. Jos 
kiinnostuit, ota yhteyttä kirjastoon.

ISOTEKSTISET, SELKO- JA ÄÄNIKIRJAT
Mikäli et näe lukea tavallisen kirjan tekstiä, avuksesi voivat tulla isotekstiset kirjat. 
Selkokirja on rakenteeltaan ja kieleltään yksinkertainen. 
Kirjan tekstissä on lyhyitä ja tavallisia sanoja sekä lyhyitä lauseita.
Hyvä vaihtoehto kirjan lukemiselle on kirjan kuuntelu. Äänikirja on kuunneltavaksi 
tarkoitettu äänimuotoon tallennettu kirjallinen teos.

LUKEMISEN APUVÄLINEET
Kirjastosta voi lainata apuvälineitä lukemiseen. Kirjastomme apuvälineisiin 
kuuluvat suurennuslasit, suurennuslevy sekä lukuviivain. 

CELIA PALVELEE, KUN LUKEMINEN ON VAIKEAA
Celia tarjoaa kirjallisuutta ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina kaikille, joille 
tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa.  Syynä voi olla näön heikentymisen lisäksi 
esim. lukivaikeus, vamma tai lihassairaus. Kirjasto voi liittää lukemisesteisen 
asiakkaan (tai hänen avustajansa) äänikirjapalvelun käyttäjäksi. Terveydenhuollon 
henkilökunnan lausuntoa ei tähän tarvita. Kuuntelu tapahtuu omalta 
tietokoneelta, tabletilta tai mobiililaitteelta. Äänikirjojen kuuntelu on 
maksutonta. Lisätietoja Celia-kirjaston palveluista 
saa internetsivuilta http://www.celia.fi/.

Ota yhteyttä kirjastoon p. 050 316 9409 tai sähköposti kirjasto@kempele.fi

Kempeleen kirjasto



ELÄKELIITON KEMPELEEN YHDISTYS RY

• Senioritanssi maanantaisin 3.9. – 10.12.2018 klo 15.30 – 17.00 Nuorisoseuralla
• Keppijumppa tiistaisin 4.9. – 11.12.2018 klo 8.00 – 8.45 Nuorisoseuralla
• Kansantanhu keskiviikkoisin 12.9. – 5.12.2018 klo 15.30 – 17.00 Nuorisoseuralla
• Venytysjumppa perjantaisin 7.9. – 14.12.2018 klo 8.30 – 10.00 Nuorisoseuralla
Lisätietoja: http://pohjois-pohjanmaa.elakeliitto.fi/yhdistykset/kempele/etusivu/
Paavo Juvani p. 040 740 5622 ja Reino Laitinen p. 050 523 7118

RANTALAKEUDEN ELÄKKEENSAAJAT RES RY

• Keilailu maanantaisin klo 14.00 – 15.00, Pelixir Kempele
• Sisäpallopeli Boccia tiistaisin klo 13.00 – 14.30, 13.9.2018 alkaen joulukuulle 
2018, Kempeleen Nuorisoseuran talo/Helena Sipola
• Senioritanssi tiistaisin klo 14.30 – 16.00, 13.9.2018 alkaen joulukuulle 2018 
Kempeleen Nuorisoseurantalo/Kirsti Helenius ja Eija Kallio
• Kuntosali keskiviikkoisin klo 9.00 – 11.00, Liikuntakeskus Zemppi, jatkuu vuoden 
loppuun saakka tämä aika
• Jumppatuokio torstaisin klo 10.00 – 10.45, 13.9.2017 alkaen - joulukuulle 2018 
Kempeleen Nuorisoseurantalo
Lisätietoja: www.rantalakeus.elakkeensaajat.fi
Puheenjohtaja Kerttu Mömmö p. 050 514 5422, kerttu.mommo@gmail.com

KEMPELEEN-OULUNSALON SYDÄNYHDISTYS RY

• Lentopallo lauantaisin klo 8.00 – 10.00 Santamäen koululla
Lisätietoja: sihteeri Heikki Mattila p. 0400 630 540, humattila@gmail.com

KEMPELEEN PYRINTÖ RY

• Kuntonyrkkeily maanantaisin ja torstaisin klo 19.00 – 20.00. Lisätietoja Teuvo 
Mikkola, p. 040 072 8635
• Kuntoa Kaiken Ikää -jumppa tiistaisin klo 11.00 – 12.00 Pyrinnön maja. Hinta 
2,50€/kerta. Lisätietoja: Impi Gärding p. 040 572 8175
• Frisbeegolf lajiesittelyjä/ -tutustumisia voi toivoa Kempyn frisbeejaostolta Marko 
Klasila p. 040 552 2409, kempy.mklasila@gmail.com
Lisätietoja: www.kempeleenpyrinto.fi

Kempeleläisten seurojen, yhdistysten 
ja järjestöjen järjestämää liikuntaa


