
Täyttääkö Kempele 
kaupungin kriteerit?

Väkiluku: 17 600 asukasta. Suo-
messa on 53 asukasluvultaan 
Kempelettä pienempää kaupunkia.
Kasvu on tasaista, ja Kempele on 
ollut vuosina 1970–2017 suhteelli-
sesti Suomen nopeimmin kasvava 
kunta.

Kaupunkimaisuus: Kempeleen 
asukkaista 96,2 % asuu taajamas-
sa. Väestöntiheys on yksi Suomen 
tiheimmistä (159 asukasta/km2, 
21. sija). Kerrostalovaltainen kes-
kusta-alue on 6 300 asukkaallaan
merkittävin asutuskeskittymä.

Kaupunkitason palvelut: Kempe-
leen palvelut ovat kaupunkimaiset. 
Kunnassa on monipuoliset kau-

palliset palvelut, laadukkaat va-
paa-ajanpalvelut, tasokkaat perus- 
ja toisen asteen koulukampukset, 
Pohjois-Suomen suurin kauppa-
keskus Zeppelin, vahva yrityskent-
tä sekä lukuisia koti- ja ulkomaisia 
brändejä.

Saavutettavuus: Kempeleen läpi 
kulkee vilkkaasti liikennöity moot-
toritie ja lähellä sijaitsevat matkus-
tajamääriltään Suomen toiseksi 
suurin lentoasema sekä yksi Perä-
meren johtavista satama-alueista. 
Kunnan ytimessä pysähtyvät junat, 
kunnassa on sujuva joukkoliikenne 
ja kuntaa halkovat laadukkaat ke-
vyenliikenteen väylät.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi Kempeleestä voisi tulla 
kaupunki? Kempele luokitellaan 
kaupunkimaiseksi kunnaksi, kos-
ka sen asutuksesta on keskittynyt 
yli 90 % taajamaan. Imago ja mai-
ne ovat aineetonta pääomaa, jolla 
voi olla merkitystä tulevaisuuden 
Kempelettä rakennettaessa. Kau-

punkinimitys sisältää mielikuvan 
rohkeasta, dynaamisesta ja kehit-
tyvästä yhteisöstä, joka nojaa vah-
vaan yrityselämään.

Millä perusteella kaupunkinimi-
tyksen voi ottaa käyttöön? Mikä 
tahansa kunta voi ottaa käyttöön
kaupunkinimikkeen valtuuston 
päätöksellä. Kunta voi itse arvioi-
da, täyttääkö se kaupunkimaisen
yhdyskunnan piirteet.

Mikä käytännössä muuttuisi? Ei 
juuri mikään: lait, tehtävät ja toimin-
not ovat samat, oli kyseessä kun-
ta tai kaupunki. Näkyvimmät muu-
tokset ovat joidenkin nimikkeiden 
muutokset (esim. kunnanhallitus 
muuttuu kaupunginhallitukseksi) 
sekä kuntanimikkeen vaihtuminen 
kaupunkinimikkeeksi mm. markki-
noinnissa ja viestinnässä. Nimik-
keen muutos ei vaikuta
viranhaltija- tai luottamushenkilöor-
ganisaation kokoonpanoon, palk-
koihin, palkkioihin tai byrokratian 
määrään.

Tuleeko muutoksesta kempele-
läisille lisäkustannuksia?
Nimikemuutos kunnasta kaupun-
giksi on tekninen muutos, eikä se 
vaikuta millään tavalla kunnan talo-
uteen tai toimintaan (esim. valtion-
osuudet, veroprosentit, kiinteistö-
verot, palvelut, palvelujen
hinnat ja toimivuus). Kuntalaisil-
le muutoksesta ei aiheudu mitään 
kustannuksia.

Onko asiasta jo päätetty? Asias-
ta ei ole vielä päätetty. Nimikemuu-
toksesta (Kempeleen kunnasta
Kempeleen kaupungiksi) järjeste-
tään epävirallinen neuvoa-antava 
kuntalaisäänestys, jonka jälkeen 
valtuusto tekee asiasta virallisen 
päätöksensä. Jokainen kempele-
läinen 16 vuotta täyttänyt on ääni-
oikeutettu ja pääsee halutessaan 
ottamaan asiaan kantaa.

Lisätietoja:
www.kempele.fi/kuntavaikaupunki
kuntavaikaupunki@kempele.fi

Kempele – kunta vai kaupunki?

Kempele on 17 600 asukkaallaan 
Pohjois-Pohjanmaan kolmannek-
si suurin kunta. Maakunnassam-
me on kahdeksan kaupunkinimi-
tystä käyttävää kuntaa, jotka ovat 
väestöltään Kempelettä pienem-
piä. Vuosien saatossa Kempeleen 
kunnan nimikkeen muuttamisesta 
Kempeleen kaupungiksi on kes-
kusteltu useaan otteeseen. Käytän-
nön toimintaan, talouteen tai palve-
luihin kunta- tai kaupunkinimike ei 
vaikuta mitenkään, vaan kysymys 
on imagosta ja mielikuvista. Kem-
peleen asema pysyy juridisesti ja 
hallinnollisesti samana nimikkeestä 
riippumatta. 

Nyt valtuusto haluaa kuntalaisten 
pohtivan, haluavatko kempeleläi-
set tulevaisuudessa olla kuntalaisia 
vai kaupunkilaisia? 

Sinun mielipiteelläsi on merkitys-
tä, joten olemme tuottaneet sinul-
le tietoa kaupunkinimityksen käyt-
töönotosta. 

Kerro kantasi asiaan huhti-tou-
kokuussa järjestettävässä epäviral-
lisessa neuvoa-antavassa kunta-
laisäänestyksessä.

Terveisin,
Kunnanhallitus

Hyvä kempeleläinen!
Suomi jakautuu 311 
hallinnolliseen alueeseen, 
joista 107 käyttää 
kaupunkinimikettä ja 
loput 204 kuntanimikettä. 
Kempele on kunta ja 
väestöltään Suomen 66. 
suurin. Haluamme kysyä 
kuntalaisilta, jatkammeko 
edelleen kuntana vai 
muutammeko Kempeleen 
nimikkeen kaupungiksi? 
Kyse on teknisestä 
nimikemuutoksesta, josta 
päättää valtuusto. Mitä 
mieltä sinä olet? Kerro se 
meille.
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Äänestä 31.5. mennessä 

äänestyslipukkeella, joka lähetetään postitse 
jokaiselle 16 täyttäneelle kempeleläiselle.  
Äänestyslipukkeen voi palauttaa 
vastauslähetyksenä postitse tai viedä sen
 johonkin seuraavissa paikoissa sijaitsevista 
äänestysuurnista: Zeppelinin keskustori, 
Zimmari, terveyskeskus, kunnantalon 
neuvonta, lukio. 

Neuvoa-antavan äänestyksen tulos julkaistaan 
kesäkuussa 2018. Valtuusto päättää asiasta 
syyskuussa 2018.
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Urheiluseurojen toiminta-
avustukset 2018

Kempeleen kunnanhallitus julistaa rekisteröityjen urheiluse-
urojen toiminta-avustukset haettavaksi vuodelle 2018.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa keskiviikkoon 
9.5.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kempeleen 
kunta, Kunnanhallitus, PL 12, 90441 Kempele. Kuoreen 
merkintä ’Urheiluseurojen toiminta-avustukset 2018’.

Avustusta haetaan lomakkeella, jonka saa Kempeleen kun-
nantalon neuvonnasta Asemantie 1, avoinna ma – pe klo 
9.00 -15.00 tai kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.
kempele.fi/ajankohtaista/ viralliset-kuulutukset.

Aikaväliltä 1.4.2017 – 31.3.2018 kertyneiden harjoittelupäi-
väkirjojen tiedot siirretään lomakkeelle. Harjoituspäiväkirjo-
ja ei tarvitse lähettää, mutta ne on pyydettäessä pystyttävä 
esittämään.

Mahdollisia lisätietoja hallintojohtaja Virva Maskonen p. 044 
497 2238 tai sähköpostilla virva.maskonen@kempele.fi ja 
hallinnon sihteeri Marja Harjunen, p. 050 463 6280 tai säh-
köpostilla marja. harjunen@kempele.fi.
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Järjestöjen ja yhteisöjen 
avustukset 2018

Kempeleen kunnanhallitus julistaa järjestöjen ja yhteisöjen 
avustukset haettavaksi keskiviikkoon 9.5.2018 klo 15.00 
mennessä. Avustuksen saajan tulee olla kempeleläinen 
yhteisö tai yhdistys ja henkilökohtaisen avustuksen saajan 
tulee olla kempeleläinen.

Hakemus tulee liitteineen toimittaa osoitteeseen Kempe-
leen kunta, Kunnanhallitus, PL 12, 90441 Kempele. Kuo-
reen merkintä ’Avustushakemus’.

Avustusta haetaan lomakkeella, jonka saa kunnanta-
lon neuvonnasta, Asemantie 1, avoinna ma - pe klo 9.00 
-15.00 tai kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.kempe-
le.fi/ajankohtaista/ viralliset kuulutukset.

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

Mahdollisia lisätietoja hallintojohtaja Virva Maskonen, p. 
044 497 2238 tai sähköpostilla virva.maskonen@kempele.
fi ja hallinnon sihteeri Marja Harjunen, p. 050 463 6280 tai 
sähköpostilla marja.harjunen@kempele.fi.
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Elämme suurten muutosten ai-
kaa. Valtiovalta on uusimassa jul-
kista hallintoaan ja kunnat yrittä-
vät pysyä myllerryksessä muka-
na luomalla omia strategioitaan. 
Myös maankäytön suunnittelussa 
ja rakentamisessa tapahtuu. Tule-
vaisuudessa kuntien maankäytön 
strategisen suunnittelun ja seutu-
kuntien yhteistyön painoarvon en-
nakoidaan kasvavan.  Maankäytön 
strategisen suunnittelun tavoittee-
na on turvata yhdyskuntakehityk-
sen eteneminen yhteisesti sovittu-
jen linjausten suuntaisesti ja kui-
tenkin sallia joustavuus ja reagoin-
tiherkkyys nopeasti eteen tulevissa 
ennakoimattomissa tilanteissa. 

Tulevaisuudessa kuntien on siis 
kyettävä olemaan muutosjoustavia 
voidakseen vastata erilaisiin tarpei-
siin. Toisaalta kuntien kehittämisen 
tulee olla läpinäkyvää ja pitkällä ai-
kavälillä ennakoitavaa siten, että 
tunnistetaan ne hankkeet ja niihin 
liittyvät vaikutukset, jotka edellyt-
tävät seudullista yhteistyötä. Tämä 
on haaste, johon Kempele pyrkii 
vastaamaan nyt valmisteilla oleval-
la uudella kuntastrategiallaan, jos-
sa huomioidaan myös Kempeleen 
pitkän aikavälin maankäytön kehi-

tyskuva. 
Maankäytön kehityskuvan muo-

toilemisesta on Kempeleessä ai-
kaisempaakin kokemusta, sillä 
1980-luvun lopussa Kempeleessä 
laadittiin tavoitesuunnitelma ”Kem-
pele vuonna 2010”. Suunnitelmas-
sa esitettiin visio, jonka mukaan 
Kempele on hallitusti kasvava, pal-
veleva, teollistunut viherkunta, jos-
sa on hyvä asua ja yrittää. Toimin-
taa ohjaaviksi periaatteiksi määri-
teltiin dynaamisuus, joka on kanta-
nut tähän päivään asti Kempeleelle 
ominaisena tapana toimia ketteräs-
ti ja tarmokkaasti.  

Vuonna 2009 Kempeleessä luo-
tiin uusi visio vuodelle 2030, jonka 
mukaan Kempeleestä tulee eteläi-
sen Oulun seudun uusi keskusta. 
Visioon liittyi Zatelliitin eritasoliitty-
mä kauppatontteineen. Zatelliitin 
kauppatontin asemakaavan saa-
tua lainvoiman ja uuden eritasoliit-
tymän valmistuessa tänä vuonna 
Kempeleen on jälleen kerran suun-
nattava katse tulevaisuuteen ja visi-
oitava millainen kunta tai kaupunki 
Kempele on muutaman vuosikym-
menen päästä. 

Maankäytön kehittämiskuvan 
laatiminen aloitettiin helmikuun val-

tuustoseminaarissa, jossa valtuu-
tetut keskustelivat karttojen äärellä 
mihin suuntaan Kempelettä tulevai-
suudessa tullaan kehittämään. Työ 
jatkuu valtuustoseminaarissa tuo-
tettujen kehityskuvavaihtoehtojen 
erittelyllä ja valiokunnissa huhtikuun 
aikana käytävillä keskusteluilla. 

Valiokuntakierroksen jälkeen val-
tuutetut määrittelevät Kempele-
sopimuksessa kunnan tavoitetilan 
ja tekevät sen pohjalta strategiset 
valinnat, joiden pohjalta tarkenne-
taan maankäytön kehityskuvaa. 
Tämän jälkeen laaditaan Kempe-
leen maankäytön toteutusohjelma, 
joka muodostaa jatkumon vuoteen 
2020 tähdänneelle Oulun seudun 
maankäytön toteutusohjelmalle.

Samalla kun pohditaan, pitäisikö 
Kempeleen olla kunta vai kaupunki, 
on hyvä hetki päättää se, millainen 
kunta tai kaupunki Kempele haluaa 
vuosikymmenten päästä olla! No-
bel -palkitun fyysikon Dennis Ga-
borin sanoin : ”Tulevaisuutta ei voi 
ennustaa, mutta sen voi keksiä.” 

Kaija Muraja, kaavoittaja
Ruusa Degerman, 
kaavasuunnittelija
Kempeleen kunta

Millainen kunta tai kaupunki 
Kempele on vuonna 2050?

Kempeleen kierrätyskeskus
Tee löytöjä edullisesti!
• Rakennustarvikkeita, kalusteita, puuta ja heloja
• Lapsille pelejä, askartelu- ja liikuntavälineitä
• Kirppistä: antiikkia, talous- ja sisustustavaraa
• Pyöriä ja liikuntavälineitä
Otetaan vastaan ehjää ja puhdasta tavaraa.  

Aukioloajat: Ma - pe klo 8 - 16 
Maksu vain kortilla. Kysy myös kuljetuksista!

Kirkkopolku 24 (terveyskeskuksen vieressä) 
Kempeleen kunnan työllistämispalvelut 
p. 050 316 3787, 
Katso myös uudistetut FB-sivumme: 
facebook.com/KempeleenKiekkari
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LIIKUNTAPALVELUT

Syksyn ja kevään 
salivuorot ovat 

haettavissa
Syksyn ja kevään liikuntasalien vuorot 

(15.8.2018-31.5.2019) ovat haettavissa 
sunnuntaihin 29.4.2018 mennessä. Koulujen 

salivuorojen lisäksi nyt voi hakea myös 
päiväkotien salivuoroja. Neuvottelutilaisuus 
vuorojen jakamisesta pidetään maanantaina 

21.5.2018 klo 17.30 Kempele Akatemian 
tiloissa. Vahvistetut vuorot ilmoitetaan hakijoille 

sähköpostitse kesäkuun alussa. 
Kempeleen kunta on siirtynyt sähköiseen 
tilavarauskalenteriin Tilamisuun: https://

kempele.tilamisu.fi. Järjestöt ja seurat voivat 
hakea vuoroja suoraan Tilamisu -ohjelman kautta 
omilla käyttäjätunnuksilla. Muiden kuntalaisten 

tulee tehdä vuorohakemus liikuntasalien 
osalta kiinteistön/huonetilan käyttöoikeus 

hakemuksella. Hakemukset löytyvät kunnan 
nettisivuilta: www.kempele.fi/lomakkeet liikunta 

otsikon alta. Täytetty hakemus tulee lähettää 
sähköpostilla osoitteeseen juha.vuoti@kempele.fi. 

Vuorot jaetaan ensin kunnan omaan toimintaan, 
järjestöille ja seuroille. Tämän jälkeen vapaat 

vuorot annetaan muille hakijoille. Tuemme 
lasten ja nuorten harrastustoimintaa tarjoamalla 

salivuorot alle 18 -vuotiaille suotuisaan 
harjoitteluaikaan, arkipäivisin klo 17-19. 

Lisätietoja: Juha Vuoti, juha.vuoti@kempele.fi, 
p. 040 570 4711

Kevään ja kesän 
poikkeavat aukioloajat
* Vapunaatto 30.4. avoinna 
klo 12.00 – 17.00
* Vapunpäivä 1.5. suljettu
* Helatorstai 10.5. avoinna 
klo 9.00 – 17.00
* Tiistaina 15.5. avoin-
na klo 6.30 – 9.00 ja 15.00 
– 21.00 (Zimmari suljettu 
yleisöltä klo 9.00 – 15.00, 
Vesisankarit -tapahtuma)
* Zimmari on suljettu 1.6. 
– 31.8.2018 (vuosihuolto)

Yleiset vesivoimistelut 
viikoilla 21 ja 22
Yleiset vesivoimistelut viikoilla 21 
ja 22
* Tiistai klo 7.30 (isoallas)
* Keskiviikko klo 7.00 (monitoi-

LIIKUNTAPALVELUT

Maraton-vesivoimistelu
keskiviikkona 16.5.
Vesivoimistelut isossa 
altaassa klo 18.00 – 18.40 
ja klo 18.50 – 19.30.
Sisältyy uintimaksuun, 
tervetuloa mukaan!

Zimmarin kesäuimakoulut
Zimmarissa järjestetään tänä 
kesänä ainoastaan 5 – 6 -vuoti-
aiden alkeisuimakouluja johtuen 
kolmen kuukauden vuosihuollosta 
(Zimmari on suljettu 1.6. - 31.8.). 
Lisätietoja uimakouluista ja ilmoit-
tautumisohjeet löydät Liikuntapal-
velujen kesätoiminta 2018 otsikon 
alta.

miallas)
* Torstai klo 7.30 (isoallas)
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LIIKUNTAPALVELUT

LIIKUNTAPALVELUJEN 
KESÄTOIMINTA 2018

ILMOITTAUTUMISOHJEET 
Ilmoittautuminen liikuntapalve-
lujen maksullisille kesäkursseille 
alkaa torstaina 26.4. klo 9.00 
internetin kautta, linkki nettipal-
veluun osoitteessa www.kempele.
fi – Liikunta – Kesätoiminta 2018

• Lue tarkasti 
ilmoittautumisohjeet.
• Kurssit maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä 
verkkopankin kautta.

ALKEISUIMAKOULUT 5 – 6 V.
Virkistysuimala Zimmari, Pekurintie 1 

Opetellaan kellumaan, liukumaan 
ja sukeltamaan. Yhdessä leikkien 
ja harjoitellen voitetaan mahdol-
linen vesipelko. Opetus lastenal-
taassa. (Kempeleen esikoululaiset 
ovat käyneet vastaavan uimakou-
lun). Alkeisuimakoulut ovat tarkoi-
tettu uimataidottomille. Lapsen 
voi ilmoittaa vain yhteen uimakou-
luun. Ilmoittautuminen nettipalve-
lun kautta, katso ohjeet yllä.
Hinta 28 €/uimakoulu 

Maanantai – torstai 
21. – 24.5. klo 15.30 – 16.30 
Maanantai – torstai 
21. – 24.5. klo 17.00 – 18.00 
Maanantai – torstai 
21. – 24.5. klo 18.30 – 19.30 
Maanantai – torstai 
28. – 31.5. klo 15.30 – 16.30 
Maanantai – torstai
28. – 31.5. klo 17.00 – 18.00 
Maanantai – torstai
28. – 31.5. klo 18.30 – 19.30 

TANSSI TAAPERON KANSSA
Lauantai 19.5. klo 9.00 – 9.45
Tiistai 19.6. klo 9.00 – 9.45
Kempele Akatemian Sali, 
Honkasentie 15
Tanssillinen musiikkiliikuntakurssi 
pienille lapsille ja aikuisille. Liiku-
taan, leikitään, lauletaan ja tanssi-
taan pienen ihmisen ehdoilla. Koe 
liikunnan iloa, vauhdin hurmaa se-
kä lämpöä ja läheisyyttä yhdessä 
lapsesi kanssa. Kurssilla on oltava 
lapsen mukana osallistuva aikui-
nen. Ilmoittautuminen nettipalve-
lun kautta, katso ohjeet yllä.
Ohjaaja: tanssiopettaja Saija Varila
Hinta 5 €/krt

SHOW & STREET -TANSSI 
7 – 9 V.
Lauantai 19.5. klo 10.00 – 12.00
Tiistai 19.6 klo 10.00 – 12.00
Kempele Akatemian Sali, 
Honkasentie 15
Koe vauhdin hurmaa ja tanssin 
iloa! Kurssilla tutustutaan show 
ja street -tanssilajien perusteisiin 
erilaisten leikkien, harjoitteiden ja 
tanssisarjojen kautta. Showtans-
sissa pääset tanssimaan uusim-
piin pophitteihin vauhdikkaiden 

liikkeiden, hyppyjen, pyörähdys-
ten ja lajille ominaisten perusas-
kelikoiden kautta. Streettanssissa 
tutustutaan perusaskelikoiden 
lisäksi grooveen ja lattiatyösken-
telyyn. Kurssille tarvitset mukaan 
iloisen ja avoimen mielen, juoma-
pullon sekä halutessasi sisäpeli-
kengät/tennarit. Ilmoittautuminen 
nettipalvelun kautta, katso ohjeet 
yllä. Ohjaaja: tanssiopettaja Saija 
Varila. Hinta 5€/krt

SHOW & STREET -TANSSI 
10 – 12 V.
Lauantai 19.5. klo 13.00 – 15.00
Tiistai 19.6. klo 13.00 – 15.00
Kempele Akatemian Sali, Honka-
sentie 15
Koe vauhdin hurmaa ja tanssin 
iloa! Kurssilla tutustutaan show ja 
street -tanssilajien perusteisiin eri-
laisten harjoitteiden ja tanssisarjo-
jen kautta. Showtanssissa pääset 
tanssimaan uusimpiin pophitteihin 
vauhdikkaiden liikkeiden, hyppy-
jen, pyörähdysten ja lajille omi-
naisten perusaskelikoiden kautta. 
Streettanssissa tutustutaan pe-
rusaskelikoiden lisäksi grooveen 
ja lattiatyöskentelyyn. Kurssille 
tarvitset mukaan iloisen ja avoi-
men mielen, juomapullon sekä 
halutessasi sisäpelikengät/tenna-
rit. Ilmoittautuminen nettipalvelun 
kautta, katso ohjeet yllä. Ohjaaja: 
tanssiopettaja Saija Varila. Hinta 
5 €/krt

SHOW & DISCO -TANSSI 
11 – 15 V. 
Lauantaina 16.6. 
klo 12.00 – 15.00
Sunnuntaina 17.6. 
klo 12.00 – 15.00
Kempele Akatemian Sali, 
Honkasentie 15
Tule kokemaan tanssin iloa show 
& disco -tanssikurssille! Kurssilla 
harjoitellaan show- ja diskotans-
sin perusteita ja lyhyitä tanssisar-
joja, sekä treenataan lihaskuntoa 
ja venytellään. Sopii aloittelijoille 
ja aiemmin tanssia harrastaneille. 
Voit ilmoittautua yhdelle tai use-
ammalle tanssikurssille. Ilmoit-
tautuminen nettipalvelun kautta, 
katso ohjeet yllä.
Ohjaaja: Anna Hieta, Kempeleen 
Naisvoimistelijat. Hinta 5 €/krt

UIMAHYPPYKURSSI 9 – 15 V.
Keskiviikko 20.6. 
klo 14.00 – 15.30
Keskiviikko 8.8. klo 14.00 – 15.30
Ouluntullin Kalliomonttu, Kokko-
kankaantie 412
Tervetuloa harjoittelemaan turval-
lisia uimahyppyjä avovedessä la-
jin taitajien opastuksella! Kurssilla 
lämmitellään ja harjoitellaan ve-
dessä tehtävät hypyt aluksi ran-
nalla, jonka jälkeen siirrytään ve-
teen. Uima-asu tulee olla kurssille 
tultaessa valmiiksi päällä. Lisäksi 
kannattaa laittaa säähän sopivaa 
lämmintä ja joustavaa vaatetta 
uima-asun päälle, jotta ei tule kyl-
mä rantaosuudessa. Osallistujien 
tulee olla uimataitoisia. Uimataito-
vaatimus on vähintään 25 metriä. 
Järjestäjät eivät vakuuta kurssilai-
sia, kurssille osallistutaan omalla 
vastuulla ja henkilökohtaisilla 
vakuutuksilla. Kurssille mahtuu 12 

ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
Paikalla on myös uimavalvojat Vir-
kistysuimala Zimmarista. Ilmoit-
tautuminen nettipalvelun kautta, 
katso ohjeet yllä. Ohjaajat: Oulun 
Uinnin taitouimarit. Hinta 10 €/krt

PALLOILUKERHO 7 – 10 V. 
Maanantai 4.6./11.6./18.6. klo 
9.00 – 11.00 Köykkyri, 
Pyrinnöntie 5
Keskiviikko 6.6./13.6./20.6. klo 
9.00 – 11.00 Köykkyri, 
Pyrinnöntie 5
Tule mukaan pelaamaan erilaisia 
pallopelejä! Pelataan polttopalloa 
ym. kivoja pelejä. Nähdään Py-
rinnön majan edessä, tervetuloa 
mukaan! Maksuton. Ei ennakkoil-
moittautumista. Ohjaajat: Kempe-
le Akatemian liikunnanohjaajat

PALLOILUKERHO 11 – 16 V.
Maanantai 4.6./11.6./18.6. klo 
12.00 – 14.00 Köykkyri, 
Pyrinnöntie 5
Keskiviikko 6.6./13.6./20.6. klo 
12.00 – 14.00 Köykkyri, 
Pyrinnöntie 5
Tule mukaan pelaamaan erilaisia 
pallopelejä! Pelataan jalkapal-
loa, pesäpalloa, lentopalloa ym. 
Nähdään Pyrinnön majan edessä, 
tervetuloa mukaan! Maksuton. Ei 
ennakkoilmoittautumista. Ohjaa-
jat: Kempele Akatemian liikunnan-
ohjaajat

SENIOREIDEN 
LIIKUNTAZÄPINÄT
Tiistai 5.6./12.6./19.6. klo 10.00 
– 11.00 Köykkyri, Pyrinnöntie 5 ja
Tiistai 5.6./12.6./19.6. klo klo 
13.00 – 14.00 Kempele Museo, 
Kirkkotie 18
Torstai 7.6./14.6./21.6. klo 10.00 
– 11.00 Kempele Museo, Kirkko-
tie 18 ja
Torstai 7.6./14.6./21.6. klo 13.00 
– 14.00 Köykkyri, Pyrinnöntie 5

Tervetuloa liikkumaan ja viettä-
mään aikaa yhdessä! Ohjelmassa 
erilaisia pelejä ja rentoa meininkiä. 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautu-
misia. Ohjaajat: Kempele Akate-
mian liikunnanohjaajat

AKSU POMPPIS -KERHO 
LAPSIPERHEILLE JA 
PÄIVÄKOTIRYHMILLE
Perjantai 8.6. ja 15.6. 
klo 9.00 – 11.30
Köykkyri (nurmikenttä), Pyrin-
nöntie 5 ja Sarkkirannan urhei-
lukeskus (keskusnurmi), Sarkki-
rannantie 20. Iloista yhdessäoloa 
ja touhua, lajikokeiluja ja erilaisia 
toimintapisteitä lapsiperheille ja 
päiväkotipoppoille. Maksuton. Ei 
ennakkoilmoittautumista. Tervetu-
loa! Ohjaajat: Kempele Akatemian 
liikunnanohjaajat

AAMUJUMPPA
Maanantai 9.6. ja 11.6. 
klo 10.00 – 10.45
Keskiviikko 6.6 ja 13.6. 
klo 10.00 – 10.45
Kempele Museo, Kirkkotie 18
45 min. mittainen aamujumppa 
on ihana päivän aloitus! Teemme 
jumppakeppien kanssa rauhalli-
sia, avaavia liikkeitä, mutta myös 
jonkin verran lihaskuntoa vaativia 

harjoitteita. Tunti soveltuu kaiken-
ikäisille ja -kuntoisille. Juomapullo 
kannattaa ottaa mukaan.
Maksuton ja kaikille avoin. Ei en-
nakkoilmoittautumisia.

Ohjaaja: Jaana Saarikivi, Kempe-
leen Naisvoimistelijat

LIIKUNTAPALVELUIDEN 
YHTEYSTIEDOT
Liikuntapalveluiden päällikkö: 
Katja Vähäkuopus 

p. 050 316 3804
Erityisliikunnan koordinaattori: 
Juha Vuoti p. 040 570 4711
Liikunnanohjaajat 
p. 040 650 0705 ja 040 185 4920

Virkistysuimala Zimmari:
Palvelupiste 
p. 050 316 9406
Opetus ja valvonta 
p. 044 497 2261
Virkistysuimalan vastaava: 
Tarja Koivisto p. 050 463 6493

Tervetuloa 
liikuntaneuvontaan
Liikutko terveyden kannalta liian vähän tai onko 
liikunnan aloittaminen vaikeaa? Jos näin on, voit 

varata ajan liikuntaneuvontaan. Neuvonta on 
maksutonta ja sitä antavat kunnan liikunnanohjaajat. 

Liikuntaneuvonnassa tarjotaan opastusta ja neuvontaa 
liikuntaan liittyvissä asioissa, kerrotaan Kempeleen 
liikuntapalveluista ja – paikoista sekä keskustellaan 

liikunnan vaikutuksista terveyteen. 
Liikuntaneuvonnan ajanvaraus p. 08-5987 2140 ma-to 
10-16, pe 10-15. Paikkana terveyskeskus, sisäänkäynti 
A1, huone terveyskeskuksen huone 1.103 (laboratorion 

käytävä).

Hyvä liikkuu Kempeleessä 
-päivä keskiviikkona 16.5.

Päivän tarkoituksena on saada mahdollisimman 
moni kuntalainen ja kunnantyöntekijä liikkumaan. Tarjolla 
on monenlaisia kaikille avoimia liikuntamahdollisuuksia. 
Valitse itsellesi sopiva aktiviteetti ja tule mukaan 
näyttämään kuinka hyvä liikkuu Kempeleessä!

-  Maraton vesivoimistelut Zimmarissa 
klo 18.00-18.40 ja 18.50-19.30 uintimaksulla
-  Avoimet ovet Liikuntakeskus Zempin kuntosalilla klo 
12 -19. Näytetunteja ryhmäliikuntatunneille: Kahvakuu-
la 25 min klo 16.00, RPV 25 min klo 16.30, tanssillinen 
tunti 25 min klo 17.00
-  Selkäjoogaa Mielipaikassa klo 18.15, maksuton 
-  Avoimet ovet Kempeleen Naisvoimistelijoiden 
jumpille Piriläsalissa: FitDance klo 18.00-19.00 
ja RPV klo 19.00-20.00
-  Vanhusten ulkoilutusta palvelutalolla Kempeleen 
Sosialidemokraattien toteuttamana klo 17.30
-  Avoimet ovet Vocatumin kuntosalilla klo 10 -18. 
Mahdollisuus varata aika maksuttomaan puolen tunnin 
ohjaukseen, p. 040 830 5848. Päivän aikana voi liittyä 
jäseneksi ilman liittymismaksua (etu 40€).
-  Avoimet ovet Kuntomon kuntosalilla klo 12 -19. 
Tarjolla saliohjeistusta. Kahvitarjoilu ja arvontaa. 
-  Avoimet ovet Dynamosalilla klo 16 -19.
-  Ohjattua tennistä Sarkkirannan urheilukeskuksessa klo 17 
-19. Lainavälineitä tarjolla, oma maila mukaan jos löytyy.
-  Kirjastossa esillä liikuntaan liittyvää kirjallisuutta. 
Viikon aikana kaksi maksutonta liikunta-aiheista luen-
toa Kuntomon valmennustiimiltä: ti 15.5. klo 18.00 
Terveellinen liikunta ja ravinto, to 17.5. 
klo 11.00 Ikäihmisten kuntosaliharjoittelu. 

TERVETULOA!

Järjestäjinä paikalliset yritykset, yhteisöt, urheiluseura ja Kempele Akatemia

HYVÄ LIIKKUU KEMPELEESSÄ
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KEMPELE-OPISTO

NÄILLÄ KURSSEILLA 
ON VIELÄ TILAA:

110432 Peruskaava 
omilla mitoilla B
TAITOLA, Asemantie 1  
pe 17.30-20.45
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
25.5.2018-27.5.2018
Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 45,00 € 
Tuntuuko, etteivät valmiit kaavat 
istu kunnolla? Haluaisitko ym-
märtää enemmän kaavoista? Tule 
piirtämään peruskaava omilla 
mitoilla. Kurssilla piirretään puvun 
peruskaava henkilökohtaisten 
mittojen pohjalta, ommellaan so-
vitusversio ja tehdään tarvittavat 
kaavamuutokset. Ilmoita ilmoit-
tautumisen yhteydessä sähkö-
postiosoitteesi, johon lähetämme 
ennen kurssin alkua listan kurs-
silla tarvittavista materiaaleista ja 
tarvikkeista. 

710302 Ekologinen 
pihasuunnittelu 
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, 
LK. 219/221, Nerolantie 4  
ti 18.00-20.00
24.4.2018
Tanja Ijäs
Kurssimaksu 18,00 € 
Luennolla käydään läpi oman 
pihan suunnittelun perusasioita 
jo olemassa olevaa hyödyntä-
en. Saat tietoa miten mm. oikeilla 
kasvivalinnoilla voit säästää pit-
kän pennin ja paljon aikaa. 

Voit ilmoittautua kursseille 
netissä osoitteessa 
www.kempele.fi/Kempele 
Akatemia ja vapaa-aika/Kempe-
le-opisto tai soittamalla opiston 
toimistoon puh. 050 4636 431.

Kiinnostaako omatoimikudonta?
Omatoimikudonta on tarkoitet-
tu kankaankudonnan perusteet 
hallitseville. Varattavissa olevat 
mattojen loimileveydet ja –värit 

UUSIEN OPPILAIDEN 
ENNAKKOILMOITTAUTU-
MINEN MUSIIKIN YKSI-
LÖOPETUKSEEN LUKU-
VUONNA 2018 – 2019
Ilmoittautuminen alkaa tiis-
taina 8.5. klo 9.00 netissä 
osoitteessa www.kempele.fi/
Kempele Akatemia ja vapaa-
aika/Kempele-opisto

HUOM! Kaikki 
ennakkoilmoittautuneet 
saavat aluksi varasijan.
Uusia opiskelijoita otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä, 
mikäli paikkoja vapautuu.
Opetus on yksilöopetusta 30 
min. / vko / opiskelija.
Opiskelupaikan varmistu-
misesta ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti.
Kurssimaksu laskutetaan 
opiskelupaikan varmistuttua.

Yksilöopetukseen liittyvät tie-
dustelut musiikinopettaja Kari 
Suvilehto p. 050 5236 832

Yksilöopetusta annetaan 
seuraavissa instrumenteissa: 
piano 
huilu
harmonikka 
viulu
sello
rummut
klassinen kitara
sähkökitara
klarinetti
saksofoni
lisäksi: klassinen yksinlaulu ja 
pop/jazz - yksinlaulu 

ovat: 90 cm valkoinen ja 150 cm 
valkoinen. Yhdet kangaspuut 
varataan aina kerrallaan kuukau-
deksi käyttöön. Kudontakuukausi 
maksaa 45 €.
Varaukset ja lisätiedot: tekstiili-
työnopettaja Henna Luokkanen, 
puh. 050 4636 499.

KiRjASto

Poikkeuksia 
kunnantalon 
aukioloajoissa
Kunnantalo on suljettuna 
vappuaattona
maanantaina 30.4. 
sekä helatorstain 
jälkeisenä perjantaina 
11.5.

KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO 
Kauppakeskus Zeppelin, 3. krs. 
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele 
Puh. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu: 
www.kempele.fi/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat 
salanumeron avulla 
www.outikirjastot.fi.

PÄÄKIRJASTO
Ma–pe 10-20, La       10-15
Kesäaukioloajat tulevat voimaan 
maanantaista 14.5. alkaen: ma-pe 
11-19. Poikkeuksia aukioloaikoi-
hin: Pääkirjasto on suljettu ma-ti 
30.4. - 1.5. ja to 10.5. Keskiviikko-
na 9.5. kirjasto on avoinna aattoai-
kataulussa klo 10-16.

TIETOTORI LÄHIKIRJASTO-
KOULUKIRJASTO
Koulutie 4B,  90440 Kempele 
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Ma  11-16, omatoimiaika 17-20, 
Ti   Suljettu, Ke 11-16, To Suljettu, 
Pe 11-15.

Poikkeuksia Tietotorin 
kirjaston aukioloaikoihin:
Tietotorin kirjasto on suljettu ma 
30.4. Omatoimiaikaa ei ole ma 30.4., 
ma 21.5. ja ma 28.5. tietotorin kir-
jasto on suljettu 1.6.-12.8., tämä 
koskee myös omatoimiaikaa. Myös 
palautusluukku on tuolloin kiinni.

Tietotorin kirjastossa voi asioida 

omatoimisesti maanantai-iltaisin 
klo 17-20 nuorisotoimen nuorten 
vuoron aikana. Lainaaminen ta-
pahtuu lainausautomaatilla, kirjas-
ton henkilökuntaa ei ole paikalla. Va-
raukset voi noutaa omatoimiaikana-
kin, sillä ne ovat asiakkaan itse nou-
dettavissa varaushyllystä. Huom! 
Sisäänkäynti omatoimiaikana vain 
Kempele-hallin puoleisesta ovesta.

Valtakunnallinen yleisten 
kirjastojen käyttäjäkysely 
– Osallistu ja vaikuta!
Vielä ehdit vastata Kempeleen kir-
jaston käyttäjäkyselyyn 6.5. saak-
ka! Voit vastata kyselyyn kirjaston 
kotisivuilla osoitteessa www.kem-
pele.fi/kirjasto tai paperilomak-
keella kirjastossa. Vastaajien kes-
ken arvotaan 6 kappaletta 50 eu-
ron kirjalahjakortteja.

Näyttelyt pääkirjastolla
2.5. - 30.5. Kempele Akate-
mian taidemaalauskurssin 
loppunäyttely. Näyttelyn 
avajaiset ke 2.5. klo 18.00. 
4.6. - 29.6.  Jouko Kälkäi-
sen taidenäyttely
3.7. - 30.7.  Maija Aholan 
öljyväritöitä: Arkea ja juhlaa 
100-vuotiaassa Suomessa
Elokuussa Kempele-opis-
ton nypläysnäyttely

Tervetuloa 
maksuttomiin tapahtumiin
La 21.4.  klo 11.00  Nuojuan teat-
teripaja: Maatilan eläMÄÄ!  Tapah-
tuma on kulttuuripassitapahtuma.
To 3.5. klo 13.00 alkaen Mar-
tat jakavat hyvää mieltä ja muis-
tuttavat kotityön merkityksestä.  
Kempeleen Martat valtakunnal-
liseen jakavat patalappu-tem-
paukseen liittyen kirjastossa it-
sevalmistettuja patalappuja. Klo 
13 ja klo 17 kansainvälisyys-
martta Salme Meriläinen pitää  
esitelmän, joka kertoo vaattei-
den valmistukseen, ostamiseen 
ja hävittämiseen liittyvistä maa-
ilmanlaajuisista ongelmista. Tar-
jolla myös Rooibos-maitoteetä 
ja keksejä. Tervetuloa!
Hyvä liikkuu Kempeleessä 
-tapahtumaan (16.5.) liittyviä 
Kuntomon valmennustiimin
luentoja pääkirjastossa:
ti 15.5. klo 18 terveellinen lii-
kunta ja ravinto 
To 17.5. klo 11 Ikäihmisten kun-
tosaliharjoittelu

Satutuokiot 
Satutuokiot pääkirjastolla torstaisin 
klo 10. Kesto n. 20 min. Helatorstaina 
10.5. ei ole satutuokiota. Kevään vii-
meinen satutunti pidetään 24.5., jolloin 
on kirjaston oma nukketeatteriesitys.

Kirjallisuuspiiri 
huhtikuussa
Tavallisten miesten kirjalli-
suuspiiri to 26.4. klo 18.00 
Kempeleen pääkirjastossa. 
Kirjana Leppä, Asta: Voit-
tajien varjot. Vetäjänä 
Veli-Matti Touru.
Toukokuun piirien kirjat 
ja ajankohdat ilmoitetaan 
kirjaston kotisivulla myö-
hemmin. Kirjallisuuspii-
reissä kahvi- ja teetarjoilu. 
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KULttUURi

Museon tapahtumat kesä 2018

Museon aukioloajat
Touko- ja syyskuussa 
museo avoinna tilauksesta
Kesä – heinäkuussa 5.6. – 31.7. 
klo 10 – 16
Elokuussa ma – pe 10 - 16
Lastentunnit museolla kesä-heinä-
kuun keskiviikkoisin klo 12
 
Kesäkuun tapahtumat
5.6. klo 10 Lastenmusiikkia: Tuija 
Nuojua. Esityksen kesto n. 30 min. 
7.6. klo 18 Museoklubi
12 – 16.6. klo 10 – 16 Vanhan ajan 
viikko. Vanhan ajan viikolla museo 
herää henkiin asukkaineen, eläimi-
neen ja tapahtumineen. Tervetuloa 
elämään hetki kuin ennen vanhaan!
14.6. klo 18 Museoklubi: 
Tiina Vaattovaara
22.6. klo 14 – 16 Museon 
Juhannusjuhla
28.6. klo 18 Museoklubi: 
Mikko Perkoila
29.6 klo 14.00. Teatteri tie: 
Henkilö V ja Vinsentti
Käsikirjoitus ja ohjaus Hannu 
Raatikainen. Alkuperäisteos: Aapeli 
'Vinski ja Vinsentti'
On kesä ja näkymättömyyspulveri 
on loppu. Henkilö V tuntee olonsa 
haikeaksi ja yksinäiseksi. Silloin eräs 
harakka ilmoittaa olevansa alusta-
vasti kiinnostunut ymmärtämään 
Henkilö V:n puhetta. Ja tuossa tuoki-
ossa Henkilö V ja Harakka Vinsentti 
muodostavat erinomaisen yhdistel-
män ryhtyessään asettelemaan ke-
säisiä toimitettaviaan tärkeysjärjes-
tykseen. Kesto 1 tunti, sis. väliajan 
20 min.

Heinäkuun tapahtumat
3., 10. ja 17.7. klo 13 Hanuripartion 
yhteislaulut museolla
5.7. Museoklubi: Vuoksi Duo
7.7. klo 10 – 14 Museon 
kesämarkkinat 

Elokuun tapahtumat
18.8. taiteiden yö museolla
11. – 12.8 teatteri Neliapila esittää: 
Naurava kylä

Wanhan ajan viikkoa 
Vietetään jälleen Kempeleen 

kotiseutumuseolla 12.-16.6.2018
Ilmoittaudu mukaan vanhan ajan viikon 

tapahtumatiimiin!

Olivatko ennen asiat paremmin? 

Kaipaatko vanhoja aikoja? 

Kiinnostaako historia? 

Tule mukaan kokemaan elämää ennen 
vanhaan! Museo herää henkiin, kun museolle 
saapuu joukko käsityöläisiä, asukkaita, 
eläimiä ja työpajoja. 

Mukaan mahtuu monenlaista ja ikäistä väkeä: 
kenties olet kätevä käsistäsi, omaat perintei-
siä taitoja kuten verkonkudonta, puun veiste-
ly, villan kehräys, pitsin nypläys, kankaan vär-
jäys tai vaikkapa tuohityöt ja villasukan 
parsiminen? Vai oletko luonteeltasi heittäyty-
jä ja valmis esittämään vanhan ajan 
viikolla esimerkiksi kyläläistä, asemapäällik-
köä, poliisia, kiertokauppiasta, luutamummoa 
tai sairaanhoitajaa? 

Osallistua voi omien mahdollisuuksien mu-
kaan koko viikon ajan tai vaikkapa yhtenä 
päivänä. Voit kysyä lisää tapahtumasta ja il-
moittautua mukaan 26.3.2018 mennessä.

minna.lehtomaa@kempele.fi tai 
puh. 044 497 2301
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NUoRiSoPALVeLUt

NUORISOTYÖ
TIETOTORIN LASTEN-  
JA NUORTENTILA 

Lapset (3.-6. -luokkalaiset)
ma-to klo 13.00-15.30
Nuoret (7.-luokkalaiset ja 
sitä vanhemmat): 
ma klo 17.00-20.00

AKATEMIAN LASTEN-
JA NUORTENTILA

Lapset (3.-6. -luokkalaiset)
ma klo 13.00-15.30
ke klo 13.00-15.30
Nuoret (7.-luokkalaiset ja 
sitä vanhemmat): 
ti klo 17.00-20.00
ke klo 17.00-20.00

Yökahvilat 
(7.-luokkalaiset ja 
sitä vanhemmat) 
Perjantaisin klo 18.00-23.00
27.4., 11.5., 18.5., 8.6. ja 15.6.

Poikkeuksia aukioloajoissa:
Akatemian ja Tietotorin lasten- ja 
nuortentilat ovat suljettuna ma 
30.4 ja 21.5.-3.6. 
Kesätoiminnot käynnistyvät ja 
kesän aukioloajat astuvat 
voimaan ma 4.6. 
Akatemia ei ole avoinna 16.5.
illalla AmaZing Kempele 
-tapahtuman vuoksi.

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on 
ehkäisevää nuorisotyötä, joka 
tarjoaa ammattitaitoista tietoa, 
ohjausta ja neuvontaa erilaisissa 
nuorten elämään liittyvissä kysy-
myksissä ja tilanteissa. 
Avoin aika, Kempele Akatemia
Honkasentie 15, 90450 Kempele.
ti ja to klo 14–16
Puhelinpäivystys
050 3169 694   
ti ja to klo 9–16

ETSIVÄ
NUORISOTYÖ
Kempeleen etsivä nuorisotyö on 
suunnattu 15–28-vuotiaille kem-
peleläisille nuorille. Etsivän nuori-
sotyön kautta saat tietoa eri pal-
veluista ja mahdollisuuksista.

Olemme luottamuksellisia aikui-
sia ja kuuntelemme jos jokin asia 
painaa mieltäsi ja tuemme sinua 
elämäntilanteessasi. 

Pyrimme yhdessä löytämään si-
nulle sopivat jatkopolut ja olemme 
käytännön apuna asioiden selvit-
telyssä ja järjestelemisessä. 

Etsivä nuorisotyö perustuu 
vapaaehtoisuuteen ja on maksu-
tonta. 

Zuumi-paja on työpajatoimintaa, 
tarkemmin starttipajatoimintaa, 
jonka tehtävänä on tarjota tukea 
alle 29-vuotiaiden työttömien ja 
ilman opiskelupaikkaa olevien 
nuorten elämänhallintaan. 

Pajatoiminta tukee nuoren ete-
nemistä kohti hänen omia tavoit-
teitaan. 

Seksuaalineuvonnassa nuoren 
kanssa keskustellaan seksuaa-
lisuuteen ja seksuaaliterveyteen 
liittyvistä asioista. Yleisiä keskus-
telunaiheita ovat seksi, sukupuo-
len moninaisuus, seksuaalinen 
suuntautuminen, ehkäisyn valinta, 
seksuaaliterveysasiat, parisuhde 
tai omaan kehoon liittyvät kysy-
mykset. Neuvonta on maksutonta 
ja sitä antaa koulutettu seksuaa-
lineuvoja.

SEKSUAALINEUVOJAN 
KESÄPÄIVYSTYS
kesämaanantaisin 28.5.–20.8. 
klo 15–19 Kempele Akatemialla
16.6–15.7 neuvonta on kesälo-
malla. 
Tuu moikkaamaan, varaa aika tai 
laita vaikka viestiä! 
Heidi Huotari
050 3163 766
heidi.huotari(at)kempele.fi
 

SEKSUAALI-
NEUVONTA

VAPAA-
EHTOISTYÖ
Verkkonuoret
Mediataidot nettikiusaamista 
vastaan. Verkkonuoret suunnit-
televat ja toteuttavat tapahtu-
mia, koulutuksia, verkkopelejä ja 
materiaaleja. Yhteyshenkilö: Petri 
Huurinainen.

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

Tapahtuma- ja 
yökahvila-avustajat
Tule mukaan toteuttamaan ja 

NUORTEN
TYÖPAJA-
TOIMINTA

NUORTEN
TIETO- JA 
NEUVONTA-
PALVELUT TAPAHTUMAT

Liikennepuiston Avajaiset 
la 9.6. klo 11-15
Lastenohjelmista tutut Maltti ja 
Valtti ovat esiintymässä tapahtu-
massa klo 11–12.
Nuorisopalvelujen PopUp 
Zeppeliinissä ke 23.5.

YHTEYSTIEDOT
Vs. nuorisopalveluiden 
päällikkö
Sari Okkonen
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
Etsivät Nuorisotyöntekijät
Laura Sinkkonen
p.050 3163 740
Marika Arola
p. 050 3136 741
Työvalmentaja, 
Zuumi-paja
Antti Oksanen
p. 050 3163 768
Työpajaohjaaja, 
seksuaalineuvoja
Heidi Huotari
p. 050 3136 766
Työvalmentaja, 
seinätön paja
Stiina Leino, 
p.040 664 34195

Sähköpostiosoitteet ovat 
muotoa: etunimi.sukunimi
@kempele.fi

Ajankohtaista tietoa toimin-
nastamme osoitteessa:
www.kempele.fi/
nuorisopalvelut

AKATEMIAN LASTEN A 
NUORTENTILA AVOINNA 
MYÖS KESÄKUUSSA!
 
ma klo 17.00–20.00
ke klo 17.00–20.00
Hox! Myös yökahviloita 
kesäkuussa.

LIIKENNEPUISTO
Osoite: Sarkkirannan urheilu-
keskus, Sarkkirannantie 20, 
90440 Kempele
ma-pe 4.6. – 3.8.2018 klo 
10.00 – 16.00
la 16.6. klo 10.00 -16.00
la 30.6. klo 10.00 -16.00
Hinnasto:
Ajokortti, kerta 2€
Ajokortti, kuukausi 5€
Ajokortti, koko kesä 10€
Maksu kortilla tai käteisellä.
Liikennepuiston toiminta on 
ohjattua ja tarkoitettu 2.-luo-
kalta tänä keväänä päässeille 
ja sitä nuoremmille lapsille (v. 
2009 syntyneet ja sitä 
nuoremmat).
Liikennepuistossa on 
mahdollista järjestää myös 
lastenjuhlia, lue lisää kunnan 
kotisivuilta.
Liikennepuiston koko kesän 
ajokortit myynnissä jo touko-
kuussa. Osta ennakkoon ja 
saat sen -20 % alennuksella.
Koko kesän ajokortilla saat 
-20 % lastenjuhlista ja -10 € 
polkupyöräkypärästä Kempe-
leen kyläkaupasta.

KESÄTOIMINNOT

Kädentaitopäivät ti-to 5.–7.6. klo 
12–16 Tietotorilla                                                
Hinta: 5 €/päivä (1-3 pv), sis. oh-
jauksen, materiaalit ja välipalan
Ohjelmassa muun muassa piirtä-
mistä, maalausta, kuvitusta sekä
eri materiaalien käytön kokeilua. 
Sisällöt vaihtelevat päivittäin.

Retki Duudsonit Activity 
Parkiin/IKEAan ti 5.6.
Hinnat sisältävät kyydin ja ran-
nekkeet
Hinta: 25 € kyyti (alle 2-vuotiaat 
ilmaiseksi DAP- parkkiin)                                                                                            
35 € kyyti + ranneke, 2-6-vuotiaat
40 € kyyti + ranneke, yli 7-vuo-
tiaat

Lasten YöAkatemia 
to-pe 7.–8.6.
9–12-vuotiaille, Kempele 
Akatemialla 
Hinta 10 €, sis. ohjauksen ja ruuat
Lattiamajoitus, omat makuupussit 
ja alustat mukaan.

Koodi-päiväleiri ti-to 12.6.–14.6. 
klo 12–16 Tietotorilla 
Hinta: 15 €, sis. ohjauksen, mate-
riaalit ja välipalan   .
Ohjelmassa verkkopelaamista 
ja koodausta.Tarvitset mukaan 
oman koneen ja jatkojohdon. 
Varattavissa neljä konetta, leirille 
ennakkoilmoittautumiset.

Retki Powerparkiin ti 12.6.
Hinnat: 60 € (yli 130 cm)  
50 € (alle 130 cm)  
32 € (alle 2-vuotiaat)
Hinnat sisältävät kuljetuksen ja 
rannekkeen, ruokailut omakustan-
teisesti.

Fatbike-retki Hietasaaressa ti 
19.6. klo 10–14
Hinta 10 €, sis. ohjauksen, retkie-
väät, pyörän sekä kypärän.
Max 8 osallistujaa. 
Jos sinulla on oma pyöräilykypä-
rä, suosittelemme sen ottamista 
mukaan.

Media-päiväleiri ti-to 26.–28.6. 
Kempele Akatemialla
Hinta: 5 €/päivä, sis. ohjauksen 
materiaalit ja välipalan.
Leirillä tutustutaan erilaisiin toimit-
tamisen muotoihin, muun muassa 
kirjoittamiseen, valokuvaamiseen, 
videokuvaamiseen sekä kokeil-
laan eri julkaisujen tekemistä yh-
dessä. Ne voivat olla verkkoleh-
tiä, blogeja, vlogeja tai painettuja 
julkaisuja.

Kalastusretki Yli-Iin 
Koutuajärvelle ti 6.6.
Hinta: 15 €, sis. kalastusluvan, 
makkaran, mehun ja kuljetuksen.
Myös omia eväitä saa ottaa mu-
kaan. Ota mukaan omat kalastus-
välineet, mato-onki tai virveli.

Kalastusretki Tyrnävän 
Suutarinjärvelle ke 27.6.
Hinta: 5 €, sis. kalastusluvan, 
makkaran, mehun ja kuljetuksen.

Myös omia eväitä saa ottaa mu-
kaan. Ota mukaan omat välineet, 
mato-onki tai virveli.

Merenrantapäivä Vihiluodossa 
(Kempele) to 28.6. 
Hinta: 5 €, sis. mehun, makkaran 
ja kuljetuksen.
Ohjelmassa kalastusta omilla väli-
neillä sekä pelailua ja uintia.

Ilmoittautumiset alkavat ma 
14.5.klo 9.00.
Nuorisopalvelujen retkille, 
leireille ja tapahtumiin 
ilmoittaudutaan kunnan 
kotisivuilla osoitteessa
www.kempele.fi/nuorisopalvelut/
ajankohtaista.

Tarvitsetko apua työn-
hakuun? Mietitkö, mille 
alalle suuntaisit tulevai-
suudessa?
Seinättömällä pajalla 
valmennus on suunni-
telmallista, yksilöllistä 
ja työelämäyhteyttä ko-
rostavaa. Valmennuksen 
kautta kempeleläisen alle 
29-vuotiaan työnhakijan 
on mahdollista päästä 
työpaikkoihin kokeile-
maan ja etsimään itselle 
sopivaa alaa. Seinättö-
män valmennuksen avul-
la nuori saa henkilökoh-
taiseen kasvuun tähtää-
vää yksilövalmennusta, 
arvokasta kokemusta 
työelämästä, rohkeutta 
siirtyä avoimille työmark-
kinoille sekä varmuutta 
ammatinvalintaan.           

suunnittelemaan yökahviloita ja 
tapahtumia. Yhteyshenkilöt: Pirjo 
Ranta tai Matias jurmu.

/ kempeleen
nuorisopalvelut
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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, Fax: 08 554 8189

Sosiaali- ja 
mielenterveystoimisto
Tiilitie 2 (2 krs.), Puh: 08 5587 2200

Vanhusten ja 
vammaisten palvelutalo
Hovintie 12, 90440 Kempele
Puh: 040 158 4017

Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 4636483

Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
alakoulu
Koulutie 4A/6
Puh: 050 316 9598

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

Santamäkitalon koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483

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

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

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

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

Akatemian lasten ja nuortentila
Honkasentie 15,  
90450 Kempele

Kempele Akatemia 
Honkasentie 15 
90450 Kempele

Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409

Tietotori
Koulutie 4B,
Puh. 044 497 2308

Virkistysuimala Zimmari
Lehmikentäntie 2, 
Puh: 050 316 9406

Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1, 
Puh. 050 463 6390

www.kempele.fi  •  
m.kempele.fi

NUoRiSoPALVeLUt

Koirankakkaroskis-tarra pientalojen 
ulkoroska-astiaan

Koirankakkaroskis on 
pientalon ulkoroskis, 
johon roskiksen 
omistaja on ohikulkeville 
koiranulkoiluttajille 
merkannut tarralla 
luvan pudottaa 
koirankakkapussin. 

Kempeleen kunta 
on painattanut 
kuntalaisten käyttöön 
250 koirankakkaroskis 
-tarraa. 
Näitä tarroja saa noutaa 
ilmaiseksi Kunnantalon 
neuvonnasta Asemantie 1 ja pääkirjastosta kauppakeskus Zeppelinistä.

www.koirankakkaroskis.fi/ -sivulla voi halutessaan lisätä oman roskiksensa 
kakkakartalle. Sivustolta saa myös lisätietoa aiheesta.

TEKNISET PALVELUT


