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Kempele vastaa hyvän kasvun haasteisiin
Kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Kempeleen kunnassa hyvinvoinnin edistämisen missio on puettu muotoon ”Hyvä kasvaa Kempeleessä”. Teknisissä palveluissa hyvinvoinnin edistäminen
tarkoittaa ennen kaikkea edellytysten luomista hyvälle elinympäristölle, joka mahdollistaa kestävän kehityksen eli hyvän kasvun. Hyvä kasvu edellyttää jatkuvaa kehittämistä.
Hyvä kasvu on rohkeaa. Hyvä kasvu on vastuullista. Hyvä kasvu lisää
turvallisuuden tunnetta. Hyvä kasvu
ei tule itsestään, vaan sen eteen sitoudutaan tekemään yhdessä töitä.
Toisinaan kasvu edellyttää vanhojen
toimintatapojen kriittistä tarkastelua
ja uuden omaksumista.
Kempeleessä muutos otetaan vastaan haasteena, johon halutaan vastata. Meillä tiedostetaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kuten väestön ikääntyminen ja ilmastohaaste. Näistä halutaan ottaa koppi
tavalla, joka tukee missiotamme hyvästä kasvusta. Uudistamme asunto-ohjelmaamme vastaamaan tulevien vuosien haasteita. Lähtökohtana
asunto-ohjelman päivittämiselle on
positiivisuus ja Kempele-sopimuksen tavoitteet rohkeudesta, vastuullisuudesta ja turvallisuudesta. Tilastokeskuksen toissa keväänä laatiman
”Asunnot ja asuinolot 2017” tilastokosteen mukaan myös asumisessa
on käynnissä muutostila, jossa kerrostaloasuminen kasvattaa suosio-

taan ennen näkemättömällä tavalla
ja yleistyy myös lapsiperheiden keskuudessa. Kempeleen asunto-ohjelmaa päivitettäessä ja keskusta-alueen kehittämisvisiota laadittaessa
pohditaan muun muassa, miten tämä asumisen trendi tulisi meillä ottaa huomioon. Millaisissa asunnoissa nykyiset ja tulevat kempeleläiset
haluavat asua? Perinteisesti pientaloasunnoille on ollut Kempeleessä
paljon kysyntää. Epäilemättä näin
on lähitulevaisuudessakin, mutta
yhtä lailla kerrostaloasumisen kysyntä kasvaa myös meillä. Tämä
tarkoittaa, että haluamme jatkossa
kiinnittää yhä enemmän huomiota
monipuoliseen asuntotarjontaan ja
toisaalta myös lähipalveluiden syntymisen ja säilymisen edellytyksiin.
Hyvä kasvu vastaa myös liikennejärjestelmän muutoksiin ja siihen, että
jatkossa liikkuminen nähdään yhä
enemmän palveluna. Yhdyskuntarakennetta rakennetaan suuntaan,
joka mahdollistaa uudenlaisten liikkumispalveluiden syntymisen. Tämä
tulee palvelemaan paitsi kempeleläisiä myös meillä vierailevia matkailijoita, jotka tulevat viihtymään Zeniitin matkailualueelle. Liikkumisen uudet palvelut hyödyttävät myös alueen yrittäjiä laajemmin, kun Kempeleen eteläpuolelle rakentuvalla
eteläisellä logistiikka-alueella hyödynnetään tavaraliikenteen kehittämisessä uudenlaisia kuljetusalan innovaatioita. Emme välttämättä tiedä

mitä nuo tulevaisuuden innovaatiot
tulevat olemaan tai millainen maailma on kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästä, mutta sanomme rohkeasti, millainen haluaisimme kuntamme olevan ja toimimme sen mukaan.
Meillä on jo nyt monipuolisesti erilaisia alueita ja niin halutaan tulevaisuudessakin olevan. Hyvän tulevaisuuden takaamiseksi tarvitaan
jatkuvasti pientä hienosäätöä, jotta
pysytään mukana toimintaympäris-
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Rakennusvalvonnan palveluajat

Kempeleen kunta/Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on avoinna ma-pe klo 08:00-15:00
Rakennustarkastaja Hannu Paasovaara
Rakennusvalvonta vastaanottaa asiakkaita
ilman ajanvarausta joka keskiviikko
p.050 4636 520 Vihikari 10, 90440 Kempele
klo 08:00-11:00 / 12:00-15:00 osoitteessa
Vihikari 10. Muina aikoina ajanvarauksen kautta.
Ajanvarauksen voi tehdä joko puhelimitse tai sähköpostitse rakennusvalvonnan
henkilöstön kautta.
Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
Rakennusvalvonnan henkilökunta on tavoitettavissa
puhelimitse seuraavasti:
(08) 5587 2200 | www.kempele.fi
Lupasihteeri joka päivä, paitsi tiistaisin, jolloinpuh.
ei puhelinvastaanottoa.
Lupasihteeri Raili Kiviniitty p. 050 3169 660
Rakennustarkastajat maanantaisin klo 9:00-12:00, tiistaisin klo 13:00-15:00,
keskiviikkoisin koko päivän, torstaisin klo 13:00-15:00. Perjantaisin ei puhelinvastaanottoa.
Rakennustarkastaja Hannu Paasovaara p. 050 4636 520
Rakennustarkastaja Hannu Hanhela p. 044 4972 271
Tarkastusinsinööri maanantaisin koko päivän. Muina päivinä tavoittaa parhaiten
sähköpostilla.
Tarkastusinsinööri Teemu Poikela p. 050 4682 828 teemu.poikela(at)kempele.fi.
Pohjakuvien tilaus/tiedustelu Jukka Kälkäjä p. 0405700265 sekä
osoitteesta kauppa.lupapiste.fi
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24 %)1 90440 Kempele. Toimenpiteet kohdistuu kiinm3 sekä taksiasemalle (kerrosala 42 m2 ja tilavuus 122
teistöihin
244-401-29-106
ja
244-401-172-0
sekä Kort•m3).
Suurin
taloutta kohden
Purkamistoimenpiteet
suoritetaan perittävä
keväällä 2019.maksu on 135 €/talvikausi (sis. alv 24 %).
teliin 2003
jatie
tontti
1(YH-alue)
Kunta
mittaa
aurattavan
tien
pituuden
ja
tarkistaa,
että
liittyy
muihin
aurattaviin
teihin.
Lasku
Hankkeiden lupa-asiakirjat ovat nähtävillä rakennuslähetetään
tien osakkaiden
yhdyshenkilölle, joka kerää osakkailta laskua vastaavan summan. 		
valvonnassa.
Naapureiden
mahdolliset huomautukset
Toimenpide;
Haetaan
purkulupaa
Kempeleen
kunnanhankkeesta
on toimitettava
rakennusvalvontaan
Kun lasku
on maksettu,
kuntakirjalliottaa tien mukaan
auraukseen talvikauden 2019-2020 ajaksi.
talolle (kerrosala 2393 m2 ja tilavuus 11 088 m3), vansena 13.2.2019 klo 15:00 mennessä.
Niiden, jotka haluavat yksityisen tiensä kunnan
tulee tilata
auraus
halle aurattavaksi,
paloasemalle (kerrosala
265
m2 ja tilavuus 1130
Kempeleen
kunta/Rakennusvalvonta
30.10.2019
mennessä.
m3 sekä taksiasemalle (kerrosala 42 m2 ja tilavuus 122

NAAPURIEN KUULEMINEN
PURKAMISLUPAHAKEMUKSEN
VIREILLETULON
YHTEYDESSÄ (MRL 139§)

Rakennustarkastaja Hannu Paasovaara
p.050 4636 520 Vihikari 10, 90440 Kempele

KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET KEMPELEEN TERVEYSKESKUKSESSA:
Syksyn 2019 rokotuskampanjat käynnistyvät vasta marraskuun lopulla johtuen
rokotteiden myöhäisestä saatavuudesta.

m3). Purkamistoimenpiteet suoritetaan keväällä 2019.

Hakija;taiKempeleen
kunta kunnalle:
Tilaus on tehtävä sähköpostilla
puhelimitse Kempeleen

Hankkeiden lupa-asiakirjat ovat nähtävillä rakennus-

Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele

(08) 5587 2200 | www.kempele.fi
Ilkka puh.
Koskenkorva		
tai
Jouni
Leskinen
valvonnassa.
Naapureiden mahdolliset huomautukset
Sijainti; Asemanseudun
osoitteessa Aseilkka.koskenkorva@kempele.fi		
jouni.leskinen@kempele.fi
hankkeestaosa-alueella
on toimitettava rakennusvalvontaan
kirjallip. 050 316 9658			
040 13.2.2019
192 8752
sena
klo 15:00 mennessä.
mantie 1 90440 p.
Kempele.
Toimenpiteet
kohdistuu kiin-

teistöihin 244-401-29-106 ja 244-401-172-0 sekä Kort-

Kempeleen
kunta/Rakennusvalvonta
Tilauksen yhteydessä pitää ilmoittaa yhteystiedot
ja laskutustiedot
sekä aurattava tiealue.
teliin
2003velvoitetaan
ja tonttiRakennustarkastaja
1(YH-alue)
Hannu Paasovaara
Yksityistien tiekunta tai
osakkaat
asentamaan aurattavalle
tielle viitat, huolehtip.050
4636
520 Vihikari aurausta
10, 90440 haittaavan
Kempele
maan tien tasaamisesta ennen tien jäätymistä
sekä
poistamaan
puuston.

INFLUENSSAROKOTE ON MAKSUTON:
• 6 kk - 6 vuoden ikäisille lapsille
• 65 vuotta täyttäneille
• raskaana oleville
• sairautensa vuoksi riskityhmiin kuuluville
• vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiirille
• sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille
• varusmiespalveluksen aloittaville

Haetaan purkulupaa Kempeleen kunnan| PL 12, 90441
talolle (kerrosala 2393Kempeleen
m2 jakunta
tilavuus
11 Kempele
088 m3), vanpuh. (08) 5587 2200 | www.kempele.fi
Uudistettu yksityistielaki
astui
voimaan
1.1.2019.
Uudistettu
yksityistielaki
yksityisteille
halle paloasemalle (kerrosala 265 m2 jaasettaa
tilavuus
1130
muutamia vaatimuksia, jotta kunta voisi niitä edelleen avustaa. Yksityistien pitää täyttää seuraam3 sekä taksiasemalle (kerrosala 42 m2 ja tilavuus 122
vat vaatimukset:
• Tiekunta pitää olla perustettu
m3). Purkamistoimenpiteet suoritetaan keväällä 2019.

Rokotukset annetaan terveyskeskuksessa lapsille ja aikuisille, rokotuspäivät sukunimen
ensimmäisen kirjaimen mukaisesti seuraavasti:
• La 23.11. klo 9-15 A – L
• La 30.11. klo 9-15 M – Ö

Kun nämä em. vaatimukset täyttyvät, kunta avustaa työllä entiseen tapaan seuraavia
hankkeesta
on toimitettava
rakennusvalvontaan
kirjalliliikenteellisesti merkittäviä
yksityisteitä
myös talvikaudella
2019-2020:

Kunnan kokoustiloja varattavana
Kempeleläisten yhteisöjen, yhdistyksien, seurojen ja yksityisten on mahdollista varata
veloituksetta Honkasen päiväkodin kokoushuoneita 2.10.2019 alkaen, os. Honkasentie
11. Kokoustiloja on kolme, joista kokoushuone 1 on 17-paikkainen, kokoushuone 2 on
7-paikkainen ja kokoushuone 3 on 9-paikkainen.
Zimmarin palvelupiste huolehtii tilavarauksista. Tilavarauksen voi tehdä soittamalla numeroon
050 316 9406 tai sähköpostilla zimmarinpalvelupiste@kempele.fi.

Toimenpide;
YKSITYISTIELAKIUUDISTUS

• Tiekunnan pitää olla aktiivinen ja toimiva, pitää olla mm. hoitokunta valittuna tai toimitsijamies
• Tiekunnan tiedot pitää olla ajan tasalla Väyläviraston ylläpitämässä tieverkon tietojärjestelmäsHankkeiden lupa-asiakirjat ovat nähtävillä rakennussä (Digiroad)

valvonnassa. Naapureiden mahdolliset huomautukset
sena 13.2.2019 klo 15:00 mennessä.

• Ylipääntie-Tuohinontie-Isoaukiontie-Rajakorventie. Rajakorventietä avustetaan
Kempeleen ja Tyrnävän kuntien rajaan saakka
Kempeleen
kunta/Rakennusvalvonta
• Luonungintie Välikorventien
risteykseen
saakka ja Välikorventie
• Niittyrannantie Helpikujan
risteykseen saakka Hannu Paasovaara
Rakennustarkastaja
• Teppolantie
p.050 4636
520 Vihikari 10, 90440 Kempele
• Mourungintie (kääntöpaikalle
saakka)
• Tahkoseläntie ja Liimatantie kunnan rajaan saakka

Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | www.kempele.fi
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KEMPELEEN VANHUSTENVIIKON OHJELMA
LA 5.10.–SU 6.10.
Lauantai klo 10-13
Ikäänny Iloisesti –messut,
Kempele Akatemia
(Honkasentie 15)
Sunnuntai klo 10
"Sunnuntaiaamusta
voimaa elämään" - messu
Kempeleen kirkossa

MAANANTAI 7.10.
klo 10.00
Kävellään yhdessä,
Rantalakeuden
eläkkeensaajat. Lähtö
Nuorisoseuran talolta.
klo 14.15
Kevennetty
vesivoimistelu,
Virkistysuimala Zimmari,
monitoimiallas.
klo 18.00
Runoja luonnosta,
Kempeleen kirjasto.

TIISTAI 8.10.

KESKIVIIKKO 9.10.

TORSTAI 10.10.

PERJANTAI 11.10.

LAUANTAI 12.10.

klo 10.00
Kävely Kevyemmäksi –
jumppa, Ilonpilke-puisto.
Säävaraus. (Suolatie)

klo 11-11.45
Tuolijumppa,
Asukastuvalla
(Honkasentie 11)

klo 10.00-13.00
Senior Surf –tietokoneen/
tabletin käytön opastusta
Kempeleen kirjastossa.
Rantalakeuden
Eläkeläiset ja Eläkeliitto
Kempeleen yhdistys
opastaa.

klo 12.00
Vanhustenviikon
PÄÄJUHLA.
Tilaisuus alkaa
klo 12 kahvituksella.
(Kokkokankaan
srk-keskus)

klo 8.30
Ulkoilua kunnanjohtaja
Tuomas Lohen kanssa.
Lähtö Asemantie 1
parkkipaikalta (mukaan
voi lähteä myös
matkalta), kävely Baanaa
pitkin Zimmarille, jossa
kahvitarjoilu.

klo 10.00
Köykkyrin sauvakävely
ja kuntoportaat.
Kokoontuminen
Pyrinnön majan edessä.
Säävaraus.

klo 13.00
Kolokosti Koria -duo
esiintyy Kempeleen
kirjastossa. Mari
Möttönen, kantele, Petri
Möttönen, kontrabasso.
Vapaa pääsy! (Kempeleen
kirjasto, Kauppakeskus
Zeppelin, 3.krs.)

klo 15.00
Senioreiden
vesivoimistelu,
Virkistysuimala Zimmari,
monitoimiallas
(ei musiikkia)

klo 17.30
Vanhustenviikon vierailija:
FM, tietokirjailija Tuula
Vainikainen. Aiheena
”virkeänä vanhuuteen”.
Vapaa pääsy!
(Kempeleen kirjasto,
Kauppakeskus
Zeppelin, 3.krs.)

Yhteistyössä Kempeleen
kunta, Kempele Akatemia ja
Kempeleen seurakunta

klo 10.00
Ohjattu tutustuminen
senioreille Köykkyrin
uuteen kuntoilupuistoon.
Säävaraus.
(Pyrinnöntie 5)
klo 10.00
Rantalakeuden
eläkkeensaajat /
tutustuminen toimintaan,
Nuorisoseurantalo
klo 10 jumppa,
klo 10.45 kerhokahvit.
Bingoa noin klo 11.30-12.
Kuoro Vuokot ja
Veikot harjoittelee.
Uudet laulajat
tervetulleita mukaan.
Käsityökerho
kokoontuu klo 12.15.
klo 14 Senioreiden
vesivoimistelu,
Virkistysuimala Zimmari,
monitoimiallas (musiikki)

Opinnollistaminen käyntiin Lakeuden portaat -hankkeessa
Kempeleen kunta osallistuu Lakeuden portaat –hankkeeseen yhdessä OSAO:n, Luovin ja OAMK:n kanssa. Hankkeen yhtenä tavoitteena
Kempeleen kunnan osalta on erilaisten työtoimintojen (palkkatukityö, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta) opinnollistaminen.
Opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että työssä hankittu ammatillisiin tutkintoihin liittyvä osaaminen tehdään näkyväksi osaamistodistuksella. Opinnollistaminen edistää työllistymistä, helpottaa siirtymistä ammatillisiin opintoihin ja voi nopeuttaa mahdollisia tulevia
opintoja. Työtoimintapaikat myös arvioidaan oppilaitosten opettajien toimesta oppimisympäristöinä.
Ensimmäinen osaamistodistus on jo luovutettu
Opinnollistaminen viedään asteittain kunnan eri yksiköihin ja työtoimintoihin. Työllisyysyksikön autopajalla opinnollistaminen on
jo otettu käytäntöön ja ensimmäinen työntekijä on saanut osaamistodistuksen. Autopajan ohjaaja Mikko Kiljander kertoo autopajan
arvioinnista oppimisympäristönä: ”Vertasimme autopajan toimintaa ammatilliseen opetussuunnitelmaan ja samansisältöistä työtähän
me täällä tehdään ja on koko ajan tehty. Nyt se kaikki saadaan "paperille" osaamistodistuksen muodossa."
Osaamistodistuksen hyödyistä Mikolla on selkeä käsitys: "Kun haet ammatilliseen oppilaitokseen, sinulta kysytään haastattelussa mitä
osaat? Työpajajakson aikana sinulle on kertynyt osaamista oppilaitoksen tunnistamassa oppimisympäristössä erilaisista työtehtävistä,
jotka oppilaitos sitten tunnustaa. Samoja asioita ei tarvitse opiskella uudelleen. Osaamistodistuksesta on sinulle apua myös silloin
kun haet töitä. Työnantaja näkee siitä mitä osaat ja mitä tehtäviä olet tehnyt tarkemmin kuin työtodistuksesta."
Lakeuden portaat –hankkeen työntekijät auttavat nuoria työllistymään
Hankkeen tavoitteena on parantaa koulutuksen vaikuttavuutta edistämällä opiskelijoiden työllistymistä työsuhteeseen tai yrittäjinä
sekä lisätä eri oppilaitosten välistä yhteistyötä. Hankkeen toimenpiteet, kuten yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteet, uraohjaus ja
työhönvalmennus tähtäävät kaikki asiakkaan työllistymiseen työntekijänä tai yrittäjänä. Jos olet vastavalmistunut (alle 30-vuotias)
nuori ja etsit töitä, ota yhteyttä, niin autamme sinua Lakeuden portaat -hankkeessa mm. piilotyöpaikkojen etsimisessä.
Osuuskunnasta työelämäläheisyyttä lukiokoulutukseen
Kempeleen lukiolaisilla on mahdollisuus osallistua OSAOn yhteyteen perustettavan osuuskunnan toimintaan. Hankkeessa luotavan
pedagogisen osuuskunnan mallin käyttöönottamista varten lukion henkilöstöä koulutetaan tiimivalmentamiseen, yrittäjyyskasvatukseen
ja osuuskuntatoimintaan. Osuuskuntatoimintaa käynnistetään OSAOlla loppuvuoden 2019 aikana.
Yhteystiedot:
projektipäällikkö Antti Vainiokangas p. 040 141 5150, antti.vainiokangas@osao.fi ja
asiantuntija / työnsuunnittelija Heli Luukinen, p. 050 4636 398, heli.luukinen@kempele.fi
Lue lisää hankkeesta osao.fi/lakeudenportaat

klo 12-13
Senioreiden olohuone
Kempeleen Asukastuvalla

klo 16.00
Nuojuan Teatteripaja
esittää: Veikko-pappa ja
101 yhteyttä maailmaan.
Tätä musiikillista
näytelmää suositellaan
5-101-vuotiaille sekä
kaikille digikasteen
saaneille. Kesto n. 55
minuuttia. Vapaa pääsy!
(Kempele Akatemia,
Honkasentie 15)
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KIRJASTO

KEMPELEEN 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: outi.finna.fi
PÄÄKIRJASTO
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@kempele.fi
Ma
Ti
Ke
To
Pe

11-16
Suljettu
11-16
Suljettu
Suljettu

LINNAKANKAAN KIRJASTO OMATOIMIKIRJASTO
Linnakangastalo
Linnakaarto 20, 90450 Kempele
Käynti sisäpihan kautta, E-ovi
p. 050 3169 409 (pääkirjasto)
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Ma - pe 16 - 20 (omatoimiaika)
La
10 - 15 (omatoimiaika)
NÄYTTELYT PÄÄKIRJASTOLLA
Lokakuu: Muistojen mielikuvia
- Matti Hätälän näyttely
KIRJALLISUUSPIIRIT
Tavallisten miesten kirjallisuuspiiri to
24.10. klo 18.00. Kirjana Nevala, Janne:
Tietävätkö joutsenet että on sunnuntai.
Kirjailija on itse piirissä paikalla!
Sari Holapan kirjallisuuspiiri ti 22.10. klo
18.00. Kirjana Nivukoski, Paula: Nopeasti
piirretyt pilvet.
SATUTUOKIOT
Satutuokio torstaisin pääkirjastolla
klo 10.00. Kirjaston henkilökunta lukee ja
kertoo satuja.
Satutuokio soveltuu parhaiten yli
3-vuotiaille lapsille. Kesto on
20-30 minuuttia.
Satutuokiolla on käytössä satupassikymmenen leimaa keränneet saavat
pienen palkinnon!
TAPAHTUMAT
Ma 7.10. klo 18 Runoja luonnosta.
Tapahtuma on osa vanhustenviikon
ohjelmaa. Runoilemassa Rita
Kumpulainen, Tuula Väyrynen, Kerttu
Mömmö ja Riitta Polvi-Karjalainen.
Runojen lomassa on yhteislaulua,
vetäjänä Duo Ritunski.
Ti 8.10. klo 10-13 Senior Surf –
tietokoneen/tabletin käytön opastusta.
Rantalakeuden Eläkeläiset ja Eläkeliitto
Kempeleen yhdistys opastaa. Tapahtuma
on osa vanhustenviikon ohjelmaa.
Ke 9.10. klo 17.30 Vanhustenviikon
vierailija: FM, tietokirjailija Tuula
Vainikainen. Aiheena ”Virkeänä
vanhuuteen”. Tapahtuma on osa
vanhustenviikon ohjelmaa.

La 12.10. klo 13.00 Kolokosti Koria -duo
esiintyy. Mari Möttönen, kantele, Petri
Möttönen, kontrabasso. Tapahtuma on osa
vanhustenviikon ohjelmaa.

Ke 23.10. klo 17.00-18.45
Sarjakuvalukuinto-työpaja. Työpajat
järjestää Oulun sarjakuvakeskus. Vetäjänä
toimii sarjakuvantekijä Veli-Matti Ural.

La 19.10. klo 12.00-13.00 Lukukoirat/
lukulemmikit kirjastossa.

Ke 13.11. klo 18.00 Pienten soittajien
musiikkituokio (Kempele-opiston
oppilaskonsertti)

Ke 16.10. klo 18.00 Askeleet-kuoro
laulaa ja yhteislaulattaa. Kuoro laulattaa
yhteislauluina virsikirjan lisävihkon uusia
virsiä. Kuoronjohto ja pianosäestykset
Marjo Irjala, kitara Ari Huovinen. Kuoro
on Kempeleen seurakunnan nuorekas,
työikäisten laulajien sekakuoro.

La 16.11. klo 11.00 Nuojuan teatteripaja
esittää: Maatilan joulu. Näytelmä sisältää
musiikkia ja on kestoltaan n. 30 min.
Soveltuu kaikenikäisille.
La 16.11. klo 12.00-13.00 Lukukoirat/
lukulemmikit kirjastossa.

Tutustu e-aineistoihin:

outi.finna.fi

Kirjasto somessa:
/ Kempeleen kirjasto
/ Kempeleenkirjasto
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KAAVOITUSKATSAUS 2019
Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL § 7) mukaan
laatia vähintään kerran vuodessa
katsaus kunnassa ja maakunnan
liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavaasioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kempeleen
kunnanhallitus hyväksyi katsauksen sisällön 9.9.2019 (§ 252)
kokouksessa.
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. Työn

alla olevista kaavoista ja niiden
virallisista kuulemisista tiedotetaan lisäksi erikseen kuntatiedotteessa, sanomalehdissä, ja
sähköisesti kunnan kotisivujen
virallisella ilmoitustaululla.
Kaavoitukseen liittyvistä asioista vastaa kunnan kaavoittaja. Lisää tietoa kaavoituksesta löytyy
kaavoituksen nettisivuilta osoitteesta: www.kempele.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus
ja maankäyttö.
Kempeleessä asuntotonttien
varausta, vuokrausta ja myyntiä hoitaa maankäyttöpäällikkö
ja yritystontteja hallinnoi elinkeinojohtaja. Kempeleen tonttitarjonnan tilanne löytyy nettisivuilta
kohdasta Tonttipörssi, lisätietoa
asuntotonteista löytyy kohdasta
Tontit ja asuminen.

Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaava
Maakuntakaavassa on esitetty
koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueidenkäytön periaatteet. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on
aloitettu vuonna 2010 vaiheittain
kolmessa osassa, jotka käsittelevät eri teemoja. Ensimmäisessä vaiheessa (1. vaihemaakuntakaava) käsiteltävät aihepiirit
olivat energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoimaalueet, merituulivoiman päivitykset, turvetuotantoalueet),
kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat, luonnonympäristö (soiden käyttö, suojelualueiden päivitykset, geologiset
muodostumat) sekä liikennejärjestelmä (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne,
meriväylät) ja logistiikka. Toisessa vaiheessa (2. vaihemaakuntakaava) käsiteltiin koko
maakunnan maaseudun asutusrakenne, kulttuuriympäristöt,

virkistys- ja matkailualueet, seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet, seudulliset
ampumaradat sekä puolustusvoimien alueet. Kolmannen vaiheen (3. vaihemaakuntakaava)
teemat olivat: kiviaines- ja pohjavesialueet, mineraalivarat ja
kaivokset, tarvittavat tuulivoima
ym. päivitykset. Lisäksi Kempeleen kannalta keskeisiä teemoja,
joihin liittyen 3.vaihemaakuntakaavassa tehtiin muutoksia merkintöihin ja määräyksiin, olivat
erityisesti Oulun seudun liikennejärjestelmä ja kaupan suuryksiköiden mitoitus.
Lisätietoja maakuntakaavasta
ja vaihemaakuntakaavojen yhdistelmäkartta määräyksineen
löytyy Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan liiton sivuilta:
www.pohjois-pohjanmaa.fi/
maakuntakaava

Kempeleen kunnan
tekniset palvelut
Kempeleen kunnan teknisissä palveluissa
edistetään kunnan tasapuolista kehittämistä
maanhankinnalla, kaavoituksella ja rakentamisen ohjauksella. Maankäytön, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan lisäksi teknisissä
palveluissa toimivat myös ja kiinteistö- ja kunnallistekniikkapuoli (kadut, puistot, liikenne).
TEKNINEN JOHTAJA
Risto Sarkkinen puh. 050 4636 501
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)kempele.fi
Viralliset nähtävilläolot osoitteessa:
Nähtävillä olevat kaava-asiakirjat löytyvät
Kempeleen kunnan internet-sivuilta.
Kaavoitusta koskevat kuulutukset julkaistaan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.
www.kempele.fi/ajankohtaista/
viralliset-kuulutukset
Kirjaamon sähköpostiosoite:
kirjaamo@kempele.fi
Kempeleen kunnan postiosoite:
PL 12, 90441 KEMPELE
Käyntiosoite:
Vihikari 10, 2 krs., 90440 Kempele
KAAVOITUS
Yleis- ja asemakaavoitus ja viranhaltijapäätökset (poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut, tonttijaonmuutokset):
Kaavoittaja Kaija Muraja. puh. 050 3163 769
Yleiskaavoitus ja yritysalueiden asemakaavoitus, maankäytön ohjelmatyö:
Kaavasuunnittelija Ruusa Degerman
puh. 040 182 0509
Yleiskaavoitus ja asuinalueiden asemakaavoitus, suunnittelutarveratkaisujen valmistelu:
Kaavasuunnittelija Laura Felin
puh. 040 486 0394
Asuinalueiden asemakaavoitus, tonttijaonmuutosten ja poikkeamispäätösten valmistelu, rakennustapaohjeet:
Kaavasuunnittelija Suvi Jänkälä
puh. 040 5452 383
Kaavoituksen toimipiste sijaitsee osoitteessa
Vihikari 10. Tapaamiset kaavoituksen kanssa
pyydetään varaamaan etukäteen puhelimitse

tai sähköpostitse.
Poikkeamispäätös-, suunnittelutarve- ja tonttijaonmuutoshakemukset voi tehdä sähköisesti
Lupapiste.fi –palvelussa. Ennen hakemuksen
jättämistä voi pyytää etukäteen ohjausta kyseisten hakemusten valmistelijoilta.
Sähköposti: kaavoitus@kempele.fi tai
etunimi.sukunimi@kempele.fi
MAANKÄYTTÖ
Tontinluovutussopimukset ja maanhankinta:
Maankäyttöpäällikkö Petri Joro
puh. 050 4636 504
Tonttitilanne, kaava- ja karttaotteet,
ja asiakasneuvonta: Tekninen avustaja
Kaisu Pieniniemi puh. 050 316 9540
RAKENTAMISEN LUVAT,
VALVONTA JA OHJAUS
Valmiiden asemakaavojen toteuttamista ohjaa
kunnan rakennusvalvonta. Lupapiste.fi –palvelussa voi hoitaa kaikki rakennushankkeeseen liittyvät rakennus-, toimenpide-, maisema- ja purkulupa-asiat, kun tunnistautuu
palveluun omilla pankkitunnuksillaan.
Rakennuspaikan merkitseminen, rakentamisen aikaiset katselmukset ja aloituskokoukset
varataan tapauskohtaisesti ajanvarausnumerosta. Rakennusluvan hakemiseen liittyvät kysymykset voi esittää kunnan rakennusvalvonnalle. Tapaamiset rakennustarkastajan kanssa
pyydetään varaamaan etukäteen ajanvarausnumerosta.
Ajanvarausnumero:
puh. 050 3169 660
Rakennuspaikan merkkaus:
puh. 0503169692
Käyntiosoite:
Vihikari 10, 2 krs., 90440 Kempele
Sähköinen asiointi:
https://www.lupapiste.fi/
https://www.kempele.fi/asuminen-jaymparisto/rakennusvalvonta.html
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Kaavajärjestelmä ja suunnittelutasot
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee
kaavajärjestelmän, suunnitteluprosessin
sekä osallistumismahdollisuudet kaavoja
valmisteltaessa. Osallisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kaavan valmisteluaineistosta sekä jättää muistutus
kaavaehdotuksesta ennen kuin kaava
hyväksytään.
Suomalaisessa maankäytön suunnittelujärjestelmässä valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat kaikkea
maankäytönsuunnittelua. Maakuntakaava puolestaan ohjaa kunnan laati-

maa yleiskaavaa ja yleiskaava ohjaa yksityiskohtaisen asemakaavan laatimista
kunnan omien strategisten suunnitelmien pohjalta. Yleis- ja asemakaavat hyväksyy kunnanvaltuusto. Alueidenkäytön
suunnittelussa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä.
Kempeleen kunnan rakennusjärjestyksen mukaan kunnan asemakaavoittamaton alue on suunnittelutarvealuetta.
Tämä tarkoittaa, että rakentamiselle on
asetettu laissa erityiset edellytykset, joiden tulee täyttyä, jotta rakennuslupa voidaan myöntää. Kaavasta poikkeavaa ra-

Yleiskaavat
Voimassa olevat yleiskaavat
Oulun seudun yleiskaava 2020 on Kempeleen
ja naapuruskuntien hyväksymä yhteinen
suunnitteluasiakirja. Se ohjaa Oulun seudun
yhdyskuntarakenteen kehitystä alueilla, joilla
kunnat eivät ole hyväksyneet tarkempaa
kuntakohtaista yleiskaavaa. Oulun seutu
-organisaation päätyttyä vuonna 2012 Oulun
seudun kunnat ovat jatkaneet yhteistyötään
maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen
ja elinkeinojen kehittämiseksi. Yhteistyöhön
osallistuvat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka. Yli
kymmenen vuotta vanha Oulun seudun yleiskaava
on joiltakin osin vanhentunut.
Kempeleen kunnan alueella on voimassa osittain
voimaan kuulutettu Taajaman osayleiskaava
(kvalt 11.3.2019, osittain voimaan 28.8.2019)
Linnakankaan (kvalt 6.5.2019, voimaan 26.6.2019),
Sipola-Rajakorven (kvalt 14.11.2002, voimaan
15.1.2003) sekä Ketolanperän osayleiskaavat
(kvalt 25.2.2008, voimaan 12.8.2009).
Voimassa olevat yleiskaavat löytyvät Kempeleen
kunnan internet -sivuilta. Kempeleen kunnan
ajantasa-asemakaava löytyy Kempeleen kunnan
tonttipörssi-karttapalvelusta helposti selailtavana
nettiversiona.

Vireillä olevat yleiskaavat

1: Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaava
Pohjois-Pohjanmaan 3.vaihemaakuntakaavaluonnoksessa on esitetty logistiikka-alueen kohdemerkintää Kempeleen kunnan eteläosaan. Logistiikka-alueen toteuttaminen tulee edellyttämään
kuntakaavoitusta. Kempeleen kunta on teettänyt vuonna 2018 alueelle luonto- ja maisemaselvityksen, jota tarkennettiin kesällä 2019. Lisäksi
WSP laatii konsulttityönä alueelle logistiikkaselvitystä, jonka perusteella pyritään hahmottamaan
osayleiskaavoituksen tueksi, millaisena aluetta
tulisi osayleiskaavassa kehittää.
Elinvoima- ja resurssivaliokuntien ohjauksen
mukaisesti eteläisen logistiikka-alueen lisäksi
osayleiskaavassa tutkitaan myös Sipola-Rajakorven osayleiskaavan päivittämistarpeet sekä Taajaman osayleiskaavan rajauksen eteläpuolelle jääneiden alueiden maankäyttöä. Kaavaprosessissa
käsitellään saadut kaavoitusaloitteet ja yksityisten
maanomistajien näkemykset maankäytön kehittämisestä ns. rakentamispainealueilla.
Kempeleen eteläisten alueiden osayleiskaava
on tullut vireille kuulutuksella 28.8.2019 ja kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on ollut nähtävillä 28.8.-27.9.2019.

kentamista koskevien päätösten osalta
toimivalta on kunnalla. Vähäinen poikkeaminen voidaan tehdä rakennusluvan
yhteydessä, mutta muu kuin vähäinen
poikkeaminen edellyttää poikkeamislupapäätöstä ennen rakennusluvan hakemista. Kaavan vastaiset ratkaisut sen
sijaan edellyttävät kunnan harkinnan mukaan tehtävää kaavamuutosta.

Lisätietoja maankäytön suunnittelujärjestelmästä:

Ympäristöministeriö on käynnistänyt
maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelun. Tavoiteaikatauluna on, että uudistettu lainsäädäntö olisi
valmis 2020-luvun alussa.

http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_
rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/
Maankayton_ja_rakentamisen_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Maankaytto_
ja_rakennuslain_uudistus

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma
sekä maankäyttö- ja rakennuslain
kokonaisuudistuksesta:
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Asemakaavat
Vireillä olevat asemakaavat
4: Linnakangas, Linnakaarron
itäpuolen asuinalue

2: Asemanseutu, kunnantalon alue

Kempeleen kunnanhallitus on päättänyt Kempeleen kunnantalon kiinteistöstä luopumisesta ja purkamisesta sekä asemakaavamuutoksen käynnistämisestä alueella. Kaavamuutoksesta ja sen tavoitteista on keskusteltu valtuustoseminaarissa ja Kempeleen
kunnan valiokunnissa. Kaavaprosessissa tutkitaan palautteessa ja ohjauksissa esiin
nousseita kehittämisaihioita ja määritellään kunnantalon alueelle uusi käyttötarkoitus.
Aluetta tarkastellaan keskusta-alueen visiota vasten siten, että toiminnalliset ja taajamakuvalliset tekijät sekä ajoneuvomelun, raidemelun, rautatieliikenteen tärinävaikutusten
ja pohjavesialueen asettamat reunaehdot tulevat huomioon otetuksi. Kuntalaispalautetta hankkeesta kerätään kunnan kaavoitukseen koko kaavaprosessin ajan paikkatietopohjaisen kyselyn, nettisivujen palautelaatikon sekä osallistamistilaisuuksien avulla.
3: Linnakangas, Zeniitin matkailualue ja Linnakaarron länsipuolen asuinalueet

Asemakaavan laajennuksen tavoitteena
on tutkia Linnakankaan asuinalueen laajentamista Linnakaarron itäpuolella. Toteutuessaan kaava täydentää Kempeleen ja
Oulun seudun yhdyskuntarakennetta. Asemakaavan laajennus mahdollistaa tonttien
luovuttamisen lähivuosina Linnakankaan
asuinalueelta. Linnakaarron asuinalueen
asemakaava on kuulutettu vireille 4.9.2019
ja hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 4.9.-4.10.2019.

Destian louhoksen toiminta Linnakallion alueella päättyi vuoden 2017 lopussa. Louhosmonttu tulee toiminnan päättymisen jälkeen täyttymään vedellä. Linnakalliosta eli
Zeniitistä muodostuu lähivuosina mielenkiintoinen matkailukohde, joka tarjoaa Kempeleen kunnalle erinomaiset edellytykset ympärivuotisen matkailun edistämiseen. Linnakaarron länsipuolelle on tavoitteena kaavoittaa asumista, joka liittyy Zeniitin matkailuja virkistyspalveluihin. Pohjois-Pohjanmaan 2.vaihemaakuntakaavassa Linnakallio on
merkitty seudullisesti merkittävänä virkistyskohteena. Zeniitin matkailualueen asemakaava on kuulutettu vireille 4.9.2019 ja hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on nähtävillä 4.9.-4.10.2019.

5: Ollakka, keskusta-alueen
asemakaavamuutos

6: Ollila, kortteli 1020, Pirilä

min maakauppojen yhteydessä tehtyyn
suulliseen sopimukseen.

Asemakaavan muutokseen on ryhdytty kunnan toimesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä
28.12.2011–27.1.2012. Kaavamuutoksen
valmistelua jatketaan siten, että kaavamuutoksen luonnos tulee nähtäville aikaisintaan vuonna 2020.

tannuksista. Kaavahankkeesta kertova
osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
asemakaavan muutoksen luonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävillä 12.6.23.8.2019.
Lähiaikoina vireille
tulevat kaavahankkeet
8: Asemanseutu, Niemeläntie

Kempeleen keskustaa kehitetään siten, että Kempeleentien eteläpuoleisesta Ollakan
alueesta tulee viihtyisä ja houkutteleva urbaani asuin- ja työpaikka-alue hyvien joukko- ja kevyen liikenteen yhteyksien ulot-

9: Ristisuo, Zatelliitin laajennus
Asemakaavan laajennuksella on tarkoitus
laajentaa yritysaluetta Zatelliitinpuiston
länsipuolelle kunnan omistamille maille.
Kaavahanke on tavoitteena käynnistää
keväällä 2020.

7: Sarkkiranta, kortteli 8093
Kempeleen kunnalle on jätetty kaavoitusaloite Sarkkirannan tilastoalueella (102/008) sijaitsevan kiinteistön kaavoittamiseksi asuinkäyttöön korttelissa
8093. Kunnanhallitus on 26.3.2018 (§
91) tehnyt myönteisen päätöksen asemakaavamuutoksen aloittamisesta. Ennen kaavamuutokseen ryhtymistä hakijan
kanssa on solmittu aiesopimus, jossa on
sovittu alustavasti kaavoituksen tavoitteista, työnjaosta, aikataulusta ja kus-

Asemakaavan muutos koskee Asemanseudun kortteliin 2009 ja Eteläsuomentien sekä Niemeläntien liikennealueisiin
rajautuvaa viheraluetta. Maanomistaja
on tehnyt kaavoitusaloitteen Kempeleen
kunnalle 12.11.2018 kiinteistön 244-4015-319/4 osoittamisesta asemakaavassa
asuinkäyttöön. Kempeleen kunnanhallitus päätti elinvoimavaliokunnan ohjauksen mukaisesti kaavamuutoksen käynnistämisestä 29.4.2019 (§ 145) perustuen
kunnan ja maanomistajan kesken aiem-

10: Haapamaa, Metsärinteen
asuinalueen laajennus
Ketolanperäntien länsipuolella sijaitsevalla Haapamaan alueella on kunnan maanomistusta, joka mahdollistaa Metsärinteen asuinalueen laajentamisen. Alueelle
on teetetty luontoselvitykset ja viitesuunnitelma asemakaavoituksen taustaksi.
Suunnittelualueella selvitetään yksityisten maanomistajien halukkuutta liittyä
kaavahankkeeseen, myös alueelta tähän

tuvilla. Kempeleen kunta järjesti keväällä
2016 keskustan kehittämiseksi ideakilpailun, jonka voittajaksi valittiin ehdotus Tiimalasi. Ideakilpailun voittajan esittämän
suunnitelman pohjalta käynnistettiin kaavarunkotyö ja kaksi vaihtoehtoista esitystä,
joita yleisöllä oli mahdollisuus kommentoida. Saadun palautteen pohjalta laadittiin
luonteeltaan yleispiirteinen maankäyttöä
ohjaava alustava suunnitelma eli kaavarunko, jonka tarkoituksena on tukea alueen
asemakaavojen laatimista ja muuttamista.
Kunnanhallitus on määrännyt 6.6.2011 §
207 maankäyttö ja rakennuslain 53 §:n mukaisen rakennuskiellon Ollakan teollisuusalueen asemakaavan muuttamista varten,
joka koskee Ollakan osa-alueen kortteleita
6003, 6005, 6006, sekä tonttia n:o 1 korttelissa 6010. Rakennuskieltoaikaa on jatkettu
kunnanhallituksen 14.11.2016 § 314 sekä
5.11.2018 § 343 päätöksellä siten, että se
on viimeisimmän päätöksen mukaan voimassa 15.1.2021 asti.

mennessä saapuneet kaavoitusaloitteet
käsitellään kaavaprosessin yhteydessä.
Kaavahankkeen aikataulu määritellään
asemakaavan laajennuksen rajauksen
tarkennuttua syksyllä 2019.
11: Santamäki, kortteli 7001
Aurinkokujan Y- ja ET-tonttien sekä Lääninpuiston VP-alueen rajausten muutoksilla mahdollistetaan asumisen alueen
laajentaminen Kempeleen keskusta-alueen vision mukaisesti.
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Valmistuneet kaavahankkeet
12: Haapamaa, Hovinmetsäntien
pohjoispuoli
Metsärinteen asuinalueen asemakaavan muutoksella ja laajennuksella vastattiin kunnan tarpeisiin
luovuttaa lisää omakotitontteja lähivuosina. Kaavamuutoksen alue
nähtiin sijaintinsa vuoksi ennemmin pientalo- kuin rivitalorakentamisen alueena. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 20.2.-22.3.2019 ja
kunnanvaltuuston hyväksyttävänä
6.5.2019 (§40). Asemakaavamuutos ja laajennus kuulutettiin lainvoimaiseksi 26.6.2019.
13: Linnakangas, Loukkotien kortteli 26116 tontti 1
Kaavamuutoksella muutettiin maatilojen talouskeskuksen korttelialue (AM) pientaloasumiseen. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä
3.4.-3.5.2019 ja kunnanvaltuuston
hyväksyttävänä 3.6.2019 (§49). Asemakaavamuutos kuulutettiin lainvoimaiseksi 28.8.2019.
14: Kirkonseutu,
Tähkälän asuinalue
Kempeleen kunnan tavoittelema tasainen väestönkasvu ja vetovoimaisuuden ylläpitäminen edellyttävät
riittävää ja monipuolista tonttitarjontaa. Alueen asemakaavan laajentamiseen ja muutokseen ryhdyttiin
kunnan toimesta (khall 18.12.2017

§ 399). Alue asemakaavoitetaan tiiviiksi pientalo- ja yhtiömuotoisen
asumisen alueeksi. Asemakaavan
muutoksessa varauduttiin myös
varhaiskasvatuksen sekä Kirkonkylän koulun tilatarpeisiin. Tähkälän
(työnimi Kirkonpelto) asuinalueen
asemakaavaehdotus oli nähtävillä
27.3.-26.4.2019 ja kunnanvaltuuston hyväksyttävänä 3.6.2019 (§50).
Kaavasta valitettiin, joten se ei ole
vielä saanut lainvoimaa.
15: Sarkkiranta, kortteli 8061,
Kasvihuoneentie 2
Korttelissa 8061 sijainneen puutarhan lopetettua toimintansa 2012
vanhat kasvihuoneet ja lämpökeskus ovat jääneet tarpeettomiksi, jonka jälkeen maanomistajan ja kunnan kesken on tutkittu edellytyksiä
asuinpaikkojen muodostamiseksi
alueelle. Asemakaavaehdotus oli
nähtävillä 12.12.2018 - 18.1.2019
ja kunnanvaltuuston hyväksyttävänä 8.4.2019 (§30). Asemakaavamuutos kuulutettiin lainvoimaiseksi 5.6.2019.
16: Golf-alueen
osayleiskaava
Kempeleen kunta käynnisti Golf-alueen osayleiskaavoituksen kunnanhallituksen päätöksellä 2.11.2009
(405§) Plaana-Golf ry:n aloitteesta.
Osayleiskaava-alue sijoittui osittain
Oulun kaupungin alueelle. Osayleis-

kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 8.9.7.10.2011. Hanke ei edennyt, joten
kunta päätti 29.10.2018 lakkauttaa
osayleiskaavahankkeen elinvoimavaliokunnan ohjauksen mukaisesti.
17: Kempeleen Taajaman osayleiskaava 2040
Kempeleen kunta kasvaa ja kehittyy tulevien vuosikymmenien aikana yhä tiiviimmäksi osaksi Oulun
kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta. Taajaman osayleiskaavassa
2040 osoitettavilla aluevarauksilla
ohjataan tiiviimmän ja korkeamman
rakentamisen sijoittumista erityisesti joukkoliikenteen kannalta parhaiten saavutettaville alueille siten, että
samalla tuetaan palveluiden ja muiden toimintojen tasapainoista kehittymistä.
Kempeleen kunnanhallitus päätti 3.5.2010 § 159 käynnistää taajaman osayleiskaavan tarkistamisen. Laadittavan oikeusvaikutteisen
osayleiskaavan tavoitteena on ohjata yleispiirteisesti maankäyttöä
siten, että tiivistetään Kempeleen
taajaman yhdyskuntarakennetta ja
suunnataan väestönkasvua kestävästi raide- ja muun joukkoliikenteen varaan. Osayleiskaavaluonnos
oli nähtävillä ensimmäistä kertaa
6.-29.6. ja 30.7.-3.8.2012. Tämän
jälkeen Kempeleen kunnan toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka ovat vai-

kuttaneet kaavan valmisteluun ja
suunnittelualueen laajentamistarpeisiin, mistä johtuen osayleiskaavaluonnos asetettiin uudelleen nähtäville 12.4.-14.5.2017. Erityisesti
vähittäiskaupan seudullisten suuryksiköiden sijoittumista ohjaavan
1.vaihemaakuntakaavan voimaantulon pitkittyminen on vaikuttanut
taajaman osayleiskaavan laatimisen aikatauluun, ja siihen minne
ja missä laajuudessa yleiskaavassa osoitetaan kaupallisten palveluiden alueita sekä keskustatoimintojen alueita. Kempeleen taajaman
kokonaisrakenteeseen ja liikenneverkkoratkaisuihin on tehty päivitetyssä osayleiskaavaluonnoksessa
maakuntakaavaan ja seudulliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun pohjautuvia muutoksia.
Taajaman osayleiskaava 2040 oli
ehdotuksena nähtävillä 3.10.–
2.11.2018 ja kunnanvaltuuston hyväksyttävänä 11.3.2019 (§14). Kaavasta valitettiin, joten Kempeleen
kunnanhallitus päätti voimaan tulosta 18.6.2019 § 194 MRL:n 201 §:n
nojalla kunnanvaltuuston 11.3.2019
hyväksymän Taajaman osayleiskaavan valituksen alaisten alueiden ulkopuolisilta alueilta. Osittainen voimaantulo kuulutettiin 28.8.2019.
Osittainen voimaantulo ei koske valituksen alaisten kiinteistöjen 244401-117-264, 244-401-117-88 ja
244-401-117-319 alueille sijoittuvia
selvitysalueita ja lähivirkistysaluetta
Teppolantien varresta.

18: Linnakankaan
osayleiskaava 2030
Linnakangas on vetovoimainen asumisen, matkailun ja yrittämisen alue
hyvien kulkuyhteyksien ja matkailun virtojen varrella. Linnakankaan
osayleiskaavassa 2030 toimintojen
sijoittumista ohjataan siten, että alueelle muodostuu toimiva kokonaisuus olevien verkostojen ääreen.
Destian louhostoiminta Linnakalliolla päättyi vuoden 2017 lopussa.
Louhosalueen ympäristöön on tarkoitus muodostaa seudullisesti ja
paikallisesti merkittävä virkistyksen
ja matkailun alue, Zeniitti.
Linnankaan osayleiskaavan tarkistus on käynnistetty 23.4.2012
(khall § 128). Tarkistuksen tavoitteena on ollut päivittää osayleiskaava muun muassa liikenneverkon
osalta. Linnakankaan osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä
23.5–22.6.2012. Osayleiskaavatyön
aikana kaavan tavoitteet ovat tarkentuneet laadittujen selvitysten ja
suunnitelmien seurauksesta. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen Linnakallion alueelle on laadittu master
plan- suunnitelma, jossa on ideoitu alueelle tulevia käyttötarkoituksia ja toimintoja. Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 20.2.-22.3.2019 ja
valtuuston hyväksymiskäsittelyssä 6.5.2019 (§39). Linnakankaan
osayleiskaava sai lainvoiman kuulutuksella 26.6.2019.

ARVIO KUNNAN MAA- JA TONTTIVARANNOSTA
Kempeleen maapoliittisen ohjelman (kvalt 8.4.2019 § 31) mukaan kaavoituksen tavoitteena on turvata tonttireservi 3-5 vuoden tarpeisiin. Raakamaata hankitaan yleiskaavoissa osoitetuista suunnittelu- ja toteuttamiskohteista asuin-, virkistys- ja yritystoimintaan. Niiden tulee sijaita eri puolilla kuntaa siten, että kaavoitusta voidaan ohjata alueille, jotka ovat kunnan kulloisenkin palvelutarjonnan kannalta tarkoituksenmukaisia. Raakamaan osalta on vajetta yritystonttien kaavoitusalueista, asuinalueiksi
osoitettava maavaranto on toistaiseksi kohtuullinen.
Tonttivarannon tämänhetkinen tilanne ei vastaa maapoliittisen ohjelman tavoitteita pientalotonttien osalta. Pientalotonttien tarjonta kohdentuu vahvasti taajaman itäpuolelle ja länsipuolen tarjonta on puutteellista. Kerrostalotonttien reservi ei vastaa maapoliittisen ohjelman tavoitteita. Yritystonttien osalta tonttivaranto on kohtuullinen.
Syyskuussa 2019 kunnan tonttipörssissä oli tarjolla 24 tonttia. Kempeleen kunta on käynnistänyt maankäytön toteutusohjelman 2019-2025 laatimisen varmistaakseen
lähivuosien tonttitarjonnan turvaamisen.
MUUT MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMAT
Keskusta-alueen visio eli KAVio
Kempeleen kunta laatii syksyn 2019 aikana keskusta-alueen visiota (KAVio), jonka tavoitteena on antaa suuntaviivat keskustaalueen kehittämiseen ja tukea yksittäisten hankkeiden yhteensovittamiseen. Vision tehtävä on tarkentaa yleiskaavan tavoitteita
asemakaavoituksen tukena. Samalla se toimii apuna liikennejärjestelyjen ja liikenneympäristön kehittämisessä keskustassa sekä
liittyvillä reiteillä.
Asunto-ohjelman päivitys
Kempeleen nykyinen asuntopoliittinen ohjelma on tehty vuoteen
2020 asti, ja siinä väestökasvutavoitteena on 18 600 asukasta. Nyt
väestötavoite on uuden Kempele -sopimuksen mukaan 20 000
asukasta vuoteen 2025 mennessä. Asunto-ohjelman valmistumisen tavoiteaikataulu on syksy 2019.
Kempeleen kunnan maankäytön kehityskuva 2050
Kempeleen kunnanvaltuusto on laatinut maankäytön kokonaisuutta kuvaavan kehityskuvan vuoteen 2050. Kehityskuva ei ole oikeusvaikutteinen yleiskaava, vaan kuntastrategiaa tukeva työkalu,
jonka tehtävänä on hahmottaa potentiaaliset maankäytön kehittämisen alueet, joissa on tarpeen tutkia kaavoituksen keinoin, miten
kuntastrategiaan kirjattuja tavoitteita voidaan konkretisoida maankäytön suunnittelussa.
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KEMPELEEN KULTTUURIPASSI
Hae kulttuuripassisi lukuvuodelle
2019-2020 Kempeleen kirjastosta tai
kulttuuripassitapahtumista!
Kulttuuripassin avulla Kempeleen peruskouluiässä
olevia lapsia ja nuoria kannustetaan
hyödyntämään oman kunnan kulttuuritarjontaa
vapaa-ajalla. Keräämällä kolme leimaa
kulttuuripassiin saat keväällä todistusten jaon
yhteydessä kulttuuridiplomin.
Diplomin suorittajat ovat mukana arvonnassa,
jossa on huikeita palkintoja! Leimoja saa
Kempele Akatemian järjestämistä tapahtumista,
taidenäyttelyistä, kursseista ja kirjavinkkauksista.
Tapahtumia järjestävät:
• Kempele-opisto • Kempeleen kirjasto
• Liikuntapalvelut • Nuorisopalvelut
Seuraa kulttuuripassitapahtumia kotisivulla
www.kempele.fi/kulttuuripassi.
Tapahtumia päivitetään
jatkuvasti!
Nähdään kulttuurin parissa!

6 • 2019

LIIKUNTAPALVELUT

ZIMMARIN SYKSY
Aukioloajat

• Maanantai 12.00 – 21.00 *
• Perjantai 9.00 – 20.00 *

• Tiistai – torstai 6.30 – 21.00 *
• Lauantai – sunnuntai 9.00 – 17.00 *

* Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika loppuu puoli tuntia ennen hallin sulkemista.

Vesivoimisteluiden viikko-ohjelma
Maanantai

14.15
18.00

Kevennetty vesivoimistelu, monitoimiallas
Yleinen vesivoimistelu, isoallas

Tiistai

7.30
15.00
17.30

Yleinen vesivoimistelu, isoallas
Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas
Yleinen vesivoimistelu, monitoimiallas

Keskiviikko

7.00
15.30
18.00

Yleinen vesivoimistelu – Teho, monitoimiallas
Yleinen vesivoimistelu, isoallas
AquaZumba, monitoimiallas (alkaen 4.9.)

Torstai

7.30
14.00
17.30

Yleinen vesivoimistelu, isoallas
Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas
Aqua Training, monitoimiallas (alkaen 5.9.)

Perjantai

13.30
17.00

Iisi vesivoimistelu, monitoimiallas
Yleinen vesivoimistelu – Teho, monitoimiallas

Sunnuntai

10.00

Yleinen vesivoimistelu, isoallas

PERHELIIKUNTA

SENIOREIDEN LIIKUNTA

Iloa liikunnasta - Puistoliikunta
Maanantaisin klo 9.30 – 10.15
Kuovinpuisto, Kuovintie
Ei ennakkoilmoittautumista

ULKOLIIKUNTA

Maanantaisin klo 9.30 – 10.15
Koivikkohaan leikkipuisto, Koivikkohaka 9
Ei ennakkoilmoittautumista
Perjantaisin klo 9.30 – 10.15
Röllipuisto, Satumaantie
Ei ennakkoilmoittautumista

vesivoimisteluun
erillismaksu

vesivoimistelussa
musiikkia

Poikkeava aukioloaika
Yleinen uintiaika päättyy poikkeuksellisesti 18.10.2019 klo 17.30 PoolPartyjen vuoksi.
AquaZumba ja Aqua Training
Tule kokeilemaan vauhdikkaita ja tehokkaita vesivoimisteluja keskiviikkoisin ja torstaisin.
Jaossa vähintään 15 paikkaa palvelupisteellä viikoittain aikaisintaan tuntia ennen
vesivoimisteluiden alkua. Hinta: sisäänpääsy + 3 €. Tervetuloa mukaan hikoilemaan veteen!
ODL:n Pro Terveys -luennot
Tervetuloa seuraamaan Virkistysuimala Zimmariin ODL:n Pro Terveys –luentoja.
Seuraavat luennot:
• Torstaina 10.10.2019 klo 13 – 14 Lihaskunto ja ikääntyminen – teoriaa ja käytäntöä 		
lihaskuntoharjoittelusta
• Torstaina 21.11.2019 klo 14 – 15 Pitkäaikaissairauksia ehkäisevä ja terveyttä edistävä liikunta
– minkä verran ja millaista?

Iloa liikunnasta - Satujooga
Torstaina 5.9. / 3.10. / 7.11. / 5.12.
klo 10.00 – 10.30
Kempeleen pääkirjasto, Zeppelinintie 1
Yhteistyössä: Kempeleen pääkirjasto
Ei ennakkoilmoittautumista
Iloa liikunnasta - Vanhempi-vauvataapero-tanssi
Torstaisin klo 14.00 – 14.45
Kempele Akatemia, Honkasentie 15
Ennakkoilmoittautuminen 12.8. – 12.9.2019
Iloa liikunnasta - Liikuntaneuvonta
Perjantaisin klo 12.00 – 15.00
Kempeleen terveyskeskus, Kirkkotie 21
Ennakkoilmoittautuminen
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
www.kempele.fi/liikuntapalvelut Perheliikunta
Liikuntasuunnittelija Anniina Pitkälä (Iloa
liikunnasta -hanke), anniina.pitkala@
kempele.fi, p. 040 6642846

SOVELTAVA LIIKUNTA
Soveltava kuntosali
Terveyskeskuksen kuntosalilla tiistaisin
klo 11.30 – 12.30 ja torstaisin
klo 12.00 – 13.00. 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
www.kempele.fi/soveltavaliikunta
Erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti,
p. 040 5704711, juha.vuoti@kempele.fi

Kävely kevyemmäksi-jumppa tiistaisin
klo 10.00 – 11.00 Ilonpilkepuistossa
22.10. asti.
Sauvakävely & kuntoportaat perjantaisin
klo 10.00 – 11.00 Köykkyrissä 25.10. asti
Liikutaan yhdessä mukavassa seurassa.
Mukaan kannattaa varata liikunnalliset
vaatteet ja juomapullo. Sauvakävelylenkille
kokoontuminen Pyrinnön majan edessä.
Säävaraus, pieni sade ei haittaa. Ei
ennakkoilmoittautumista. Maksuton
Tervetuloa!
TUOLIJUMPPA
Keskiviikkoisin klo 11.00 – 11.45
Asukastuvalla (Honkasentie 11)
Jumppa sisältää helppoja liikkeitä, joita
kukin voi tehdä oman jaksamisen mukaan.
Sopii myös pyörätuolissa istuville. Ei
ennakkoilmoittautumista. Maksuton.
Tervetuloa!
STARTTIRYHMÄT
(ennakkoilmoittautuminen)
Starttaa terveyttä vedestä keskiviikkoisin
klo 14.00 – 14.30 Virkistysuimala
Zimmarissa.
Starttikurssit 2.10. – 6.11.2019 ja 13.11. –
11.12.2019. Sopii vesiliikunnan aloittelijoille,
joilla on mahdollinen vesipelko tai ei ole
uskallusta vielä osallistua yleisiin jumppiin.
Kempeleläisille senioreille. Ryhmät
kokoontuvat 5 kertaa. Hinta 3€/kerta tai
seniorikortilla/liikuntapassilla.
Starttaa terveyttä kuntosalilta tiistaiiltapäivisin Kempelehallilla
Tarkoitettu senioreille, joilla ei ole vielä
kokemusta kuntosaliharjoittelusta.
Pienryhmässä tutustutaan laitteisiin ja
laaditaan harjoitteluohjelma yksilöllisesti.
Osallistuminen mahdollistuu seniorikortilla
tai liikuntapassilla. Lisäksi kuntosalille tulee
ostaa 6 euron hintainen magneettikortti, jolla
sisäänpääsy salille mahdollistuu.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen ryhmiin
www.kempele.fi/liikuntapalvelut Senioreiden liikunta
Ikäihmisten liikunnanohjaaja Minna
Lammassaari, p. 040 6643872,
minna.lammassaari@kempele.fi
Ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään yhdessä
Teille sopiva liikuntamuoto joko ryhmä- tai
yksilöharjoitteluna.

Lisätietoa Kempeleen liikuntapalveluista osoitteessa
www.kempele.fi/liikuntapalvelut
Seuraa meitä myös somessa:

/ Kempeleen Liikuntapalvelut
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Erityisliikunnan kordinaattori
Juha Vuoti p. 0405704711,
juha.vuoti@kempele.fi

/ Kempeleenliikuntapalvelut
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KEMPELE-OPISTO
ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEN 2019-2020 OPINTOIHIN
on käynnistynyt. Kursseille voi ilmoittautua Kempele-opiston
nettisivun kautta tai puhelimitse p. 050 463 6431.
Opinto-ohjelma on noudettavissa Zeppelinin kirjastolta tai Kempele-opiston toimistolta,
osoite on Honkasentie 15 B (toimistoaikana ma-pe klo 8-16). Opinto-ohjelman
näköisversio löytyy Kempele-opiston nettisivulta, mistä se on myös mahdollista tulostaa.
Huom! Mikäli olet oikeutettu johonkin opiston tarjoamaan maksuetuuteen, älä maksa
kurssimaksua ilmoittautumisen yhteydessä vaan ota yhteyttä opiston toimistoon
maksuetuuden saamiseksi. Kempele-opisto ei ole velvollinen palauttamaan
jälkikäteen maksuja, jotka ovat johtuneet maksuetuuden käyttämättä jättämisestä.
Maksuetuuksista voit lukea tarkemmin nettisivultamme.

SEURAAVILLA KURSSEILLA ON VIELÄ TILAA:
KIELET
120301 Everyday English 2
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 1043
Nerolantie 4
ti 15.30-17.00
17.9.2019-26.11.2019
7.1.2020-14.4.2020
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla jatkamme arkielämän kielenkäyttötilanteiden harjoittelua ja opiskelemme englannin kielen perusrakenteita.
Lisäksi tutustutaan mm. terveyteen, perhesuhteisiin ja työelämään liittyvään sanastoon. Oppikirja: Everyday English 2
120302 Steps into English 3
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 1043
Nerolantie 4
ti 19.00-20.30
17.9.2019-26.11.2019
7.1.2020-14.4.2020
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 50,00 €
Jos sinulla on jo perustiedot englannin kielestä tämä kurssi sopii sinulle erinomaisesti! Kirjan avulla syvennetään jo
opittua ja kehitetään lisää kielitaitoa. Aihepiireinä ovat mm.
asuminen, opiskelu, työ, huvit, ostokset, liikkuminen ja turvallisuus, luonto ja ympäristö. Oppikirja: Steps into English
3, kappaleesta 6 eteenpäin. Opettajalta saa materiaalia, kun
kirja on käyty loppuun.
120701 Espanjan alkeiskurssi
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 219/221
Nerolantie 4
to 17.30-19.00
19.9.2019-28.11.2019
9.1.2020-23.4.2020
Anna Kaisa Puhakka
Kurssimaksu 50,00 €
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Opiskelemme käytännön
puhekieltä arkielämän ja matkailun tilanteissa sekä espanjan
kielen perusrakenteita. Oppikirja: Buenas Migas 1
120703 Espanjan alkeet jatkokurssi
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 219/221
Nerolantie 4
to 19.00-20.30
19.9.2019-28.11.2019
9.1.2020-23.4.2020
Anna Kaisa Puhakka
Kurssimaksu 50,00 €
Jatkamme oppikirjan kappaleesta 7, alussa kertausta. Myös
uudet opiskelijat ovat tervetulleita! Soveltuu kieltä noin
vuoden opiskelleille. Opiskelemme käytännön puhekieltä
arkielämän ja matkailun tilanteissa sekä espanjan kielen perusrakenteita. Oppikirja: Buenas Migas 1
120801 Ci vediamo in piazza!
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 1043
Nerolantie 4
ti 17.30-19.00
17.9.2019-26.11.2019
7.1.2020-14.4.2020
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla jatketaan matkaa kohti italian kielitaitoa. Kurssin
aikana laajennetaan sanavarastoa, jatketaan rakenteisiin tutustumista ja kehitetään erityisesti suullista osaamista. Oppikirja: Domani 2, Alma Edizioni

MUOTOILU JA KÄDEN TAIDOT
110411 Tilkkutöiden peruskurssi
TAITOLA, OMPELUTILA
Honkasentie 15 B
pe 17.30-20.45
la 10.00-16.30
su 10.00-16.30
18.10.2019-20.10.2019
Paula Vainio
Kurssimaksu 45,00 €
Viikonlopun aikana tutustutaan tilkkutöissä käytettäviin
välineisiin ja tarvikkeisiin, käydään läpi perusasioita ja ommellaan pieni harjoitustyö. Tule kokeilemaan tilkkutöitä ja
löytämään mahdollisesti uusi harrastus. Tarkempi info materiaaleista viikko ennen kurssin alkua. Ompelukoneet ja leikkaamiseen tarvittavat tilkkutyösetit ovat opistolla.
110422 Käsityöasema
TAITOLA, OMPELUTILA,
Honkasentie 15 B
Joka toinen viikko
ma 12.45-16.00
23.9.2019-9.12.2019
13.1.2020-30.3.2020
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 18,00 €
Käsityöasema on opiston uusi toimintamuoto! Täältä voit
varata 1-3 kertaa kerralla milloin tulet Taitolaan ompelemaan vaatteita, asusteita, sisusteita, painamaan kangasta,
tekemään ajankohtaisia sisustustuotteita, viimeistelemään
keskeneräisiä töitä tai oppimaan uutta. Kä-sityöaseman idea
nousee kurssilaisten tarpeista päästä hyödyntämään Taitolan tiloja ja hyviä koneita, eikä kurssilaisten tarvitse sitoutua
kurssille koko lukuvuodeksi. Ilmoittautuminen tapahtuu puhelimitse soittamalla Henna Luokkaselle puh. 0504636499.
Yksi kurssikerta maksaa 18 euroa, kaksi kertaa 30 euroa ja
kolme kertaa 45 euroa. Käsityöasema syksyllä: 23.9., 7.10.,
28.10., 11.11., 25.11. ja 9.12. Käsityöasema
keväällä: 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 16.3. ja 30.3.

110431 Laukut, kukkarot, pussukat nahasta
TAITOLA, OMPELUTILA
Honkasentie 15 B
pe 18.00-19.30
la 09.00-16.30
su 09.00-16.30
1.11.2019-17.11.2019
Henna Luokkanen. Kurssimaksu 45,00 €
Tehdään erilaisia laukkuja, reppuja, kukkaroita, pussukoita ja
pikkulaukkuja nahasta. Laukuissa voi käyttää vaihtoehtoisesti
uutta tai kierrätysnahkaa. Infokerta pidetään 1.11 ja kurssiviikonloppu on 16.-17.11.
110406 Jouluiset koristeet
TAITOLA, OMPELUTILA
Honkasentie 15 B
Joka toinen viikko
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
9.11.2019-10.11.2019
Kati Pistemaa
Kurssimaksu 36,00 €
Tule valmistamaan jouluisia koristeita tai sisustustuotteita.
Kurssilla voi käyttää monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja
tekniikoita. Voimme esimerkiksi huovuttaa, askarrella ja kutoa kudontakehyksiin. Jouluista tunnelmaa saadaan käyttämällä töissä luonnonmateriaaleja. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ilmoittautumisen yhteydessä, saat viikko ennen kurssia
infoa tehtävistä töistä ja tarvittavista materiaaleista.
110468 Sido oma kirja
TAITOLA, OMPELUTILA
Honkasentie 15 B
pe 17.30-20.45
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
22.11.2019-24.11.2019
Sirpa Juusola
Kurssimaksu 36,00 €
Opi valmistamaan A5-kokoinen kirja, jota voi käyttää vaikkapa mökki-, vieras- tai muistikirjana. Kirjan kannet voit
päällystää persoonallisella tavalla esim. kauniilla vahvalla
paperilla tai kankaalla. Perustekniikan oppimisen jälkeen
vain mielikuvitus on rajana erilaisten käyttö- ja lahjakirjojen
tekemisessä. Perjantaina 22.11. kurssin aluksi Henna Luokkanen tulee opettamaan erilaisia helppoja kankaanpainantatekniikoita, jolloin voit painaa kankaita käytettäväksi
kansissa. Tarvikelista lähetetään sähköpostilla viikko ennen
kurssin alkua.
110491 Keramiikan perusteet viikonloppukurssi syksy
TAITOLA, KERAMIIKKAPAJA
Honkasentie 15 B
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
9.11.2019-23.11.2019
Anja Kamula
Kurssimaksu 42,00 €
Tule oppimaan erilaisia keramiikan valmistusmenetelmiä.
Kurssilla on mahdollista tehdä käyttöesineitä ja astioita sekä veistoksia kurssilaisten omien ideoiden pohjalta. Kurssi
sopii myös vasta-alkajille ja jo kokeneemmillekin. Saven ja
lasitteet voi ostaa opistolta. Kurssivikonloppu on 9.-10.11. ja
lasittaminen tapahtuu 23.11.

TANSSI JA LIIKUNTA
110513 Showtanssi 11-16 –vuotiaille
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A
ke 17.45-19.00
18.9.2019-4.12.2019
8.1.2020-15.4.2020
Jouni Uosukainen
Kurssimaksu 60,00 €
Alkeistunti, jossa opetellaan tanssin perusteita showjazztanssin kautta. Energinen tunti kehittää kuntoa, ketteryyttä
ja tanssitaitoa. Huom! Syyslukukaudella ei ole opetusta syyslomaviikon lisäksi viikolla 42. Syyslukukausi jatkuu vastaavasti pidempään.
110517 Itämainen tanssi, alkeet
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A
ti 18.00-19.00
17.9.2019-26.11.2019
7.1.2020-14.4.2020
Anna Salminen
Kurssimaksu 50,00 €
Opetellaan naisellista itämaista tanssia egyptiläiseen tyyliin.
Perusliikkeitä (mm. kierrot, liu´ut, ympyrät, kahdeksikot,
iskut) ja askelsarjoja, lähtökohtana vartalon hallinta ja oikeaoppiset liikeradat. Itämainen tanssi vahvistaa erityisesti keskivartalon lihaksia, lisää liikkuvuutta ja parantaa ryhtiä. Sopii
kaikenikäisille vasta-alkajille ja alkeiden kertaajille. Varusteena mukavat ja joustavat vaatteet oman mielen mukaan,
pitkä hame/leninki on ainoa ei-suositeltava asu. Voit tanssia
avojaloin, tossuilla tai pehmeillä tanssikengillä, sukatkin käyvät, kunhan eivät ole kovin liukkaat. Ota mukaan lanteille
kiedottava huivi tai kangas.
110519 Itämainen tanssi, jatko
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A
ti 17.00-18.00
17.9.2019-26.11.2019
7.1.2020-14.4.2020
Anna Salminen
Kurssimaksu 50,00 €
Kurssi on tarkoitettu itämaisen tanssin alkeiskurssin käyneille. Kerrataan alkeisliikkeitä ja tutustutaan uusiin liikkeisiin.
Perusliikkeiden variaatioita, erilaisia kiertoja ja iskuja, pidempiä liikesarjoja. Tutustutaan tanssivälineisiin.

110521 Sambic ® - Brasilialaisia tansseja
PIRILÄSALI
Piriläntie 145
pe 18.00-19.00
20.9.2019-29.11.2019
10.1.2020-24.4.2020
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 50,00 €
Vauhdikasta tanssiliikuntaa brasilialaisilla tansseilla (sambareggae, axé-tanssit ja brasilialainen samba). Kaikille sopivalla tunnilla kohotamme kuntoa ja lisäämme vartalon
liikkuvuutta ihanilla brasilialaisilla rytmeillä. Pehmeät reggaen liikkeet poistavat selän, hartiaseudun ja rintarangan
jäykkyyttä ja samba pistää puolestaan lantioon liikettä! Myös
ryhti ja lihaskunto paranevat! Selkeät askelkuviot perinteisin
tai trendikkäin lisukkein. Rentoa, hauskaa ja hikistä sekä aitoa brassifiilistä! Mukaan tarvitset rennot vaatteet, tanssitossut tai tanssilenkkarit, juomapullon sekä jumppamaton.
830108 Asahi terveysliikunta, syksy
SANTAMÄKITALON KOULU, LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5
ti 18.45-19.45
24.9.2019-3.12.2019
Hanna Pietilä
Kurssimaksu 25,00 €
Asahi on suomalainen fysioterapian kaltainen liikuntamuoto,
joka on suunniteltu ennaltaehkäisemään ja hoitamaan yleisimpiä suomalaisten terveysongelmia, mm. tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia ja stressiä. Asahin liikkeet ovat hitaita,
rauhallisia ja helppoja. Koko harjoitus tehdään seisten. Asahi
sisältää rentoutumisharjoittelua, jossa keskitytään kehon
tuntemuksiin ja hengitykseen. Asahi sopii hyvin myös raskaana oleville ja ylipainoisille henkilöille.
830109 Lempeä aamujooga
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A
ke 09.00-10.00
18.9.2019-27.11.2019
8.1.2020-15.4.2020
Katariina Porthan
Kurssimaksu 50,00 €
Lempeä aamujooga herättelee ihanasti uuteen päivään. Tällä
kurssilla opit tekemään hallittua ja hidasta joogaharjoitusta.
Harjoituksessa ei hakeuduta äärirajoille maksimisyvyyksiin,
vaan asanat viedään lempeästi niihin kohtiin, mihin keho
sillä hetkellä luonnostaan asettautuu. Aamujoogatunnin alkupuoli sisältää hitaan dynaamisia liikesarjoja, joista edetään
staattisempiin asanoihin ja loppurentoutukseen. Harjoitus
edesauttaa kehomieliyhteyden löytämistä, sekä kehonhallinnan, liikkuvuuden ja tasapainon kehittymistä. Se auttaa
myös mm. stressinhallinnassa ja hengityksen syventämisessä. Harjoitus sopii kaikille, eikä sinulla tarvitse olla aiempaa
joogataustaa osallistuaksesi. Mukaan tarvitset jumppamaton
ja ylle rentoa vaatetusta.
830116 Miesten jooga II
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A
to 16.30-18.00
26.9.2019-5.12.2019
9.1.2020-23.4.2020
Juha Sarviaho
Kurssimaksu 60,00 €
Tämä joogakurssi on tarkoitettu ainoastaan miehille. Mukana
pärjää aloittelevakin, mutta myös edistyneille on haastetta.
Sinun ei tarvitse olla notkea, päin vastoin, mitä kankeampi
olet sitä enemmän hyödyt joogasta. Teemme venytteleviä ja
liikkuvuutta lisääviä helppoja joogaharjoituksia. Tavoitteenamme on rentoutumisen, mielenrauhan ja keskittymisen
kehittäminen. Liikkeet on helppo oppia ja ne sopivat kaikenikäisille ja -kuntoisille. Ota mukaan oma jooga-alusta, kiristämättömät vaatteet ja luistamattomat sukat esim. jarrusukat sekä lämmin pusero loppurentoutusta varten.
830117 Rauhoittumista jouluun
NUORISOSEURANTALO
Kirkkotie 19
ke 10.00-11.30
4.12.2019-11.12.2019
Ingrid Sepp
Kurssimaksu 15,00 €
Hathajoogan lyhytkurssi, jossa etenemme lämmittelyjen
kautta kohti rauhallista ja tasapainottavaa joogaharjoitusta.
Kurssipäivät ovat 4.12.2019 ja 11.12.2019. Mukaan tarvitset
oman joogamaton.
830118 Jooga selän hoidossa
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A
to 10.00-12.00
12.12.2019
Ingrid Sepp
Kurssimaksu 12,00 €
Joogaharjoitus, jossa ensin teoriaa ja sen jälkeen teemme
mm. tuolijoogaa ja selkää ja niskaa hoitavia harjoituksia.
Mukaan tarvitset oman joogamaton.
830123 Kehonhuolto
SANTAMÄKITALON KOULU, LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5
ma 20.00-21.00
16.9.2019-25.11.2019
13.1.2020-27.4.2020
Riikka Tulppo
Kurssimaksu 50,00 €
Kehonhuoltotunnilla avataan lempeästi kehon liikeratoja
helpoilla dynaamisilla liikkeillä omaa kehoa kuunnellen.
Liikkuvuutta edistetään myös erilaisin staattisin venyttelyin.
Tunti sopii kaikille ja liikkeitä voidaan soveltaa juuri sinulle
sopivaksi. Kehonhuoltotunti palauttaa lihasten lepopituuden, parantaa verenkiertoa, edistää aineenvaihduntaa, rentouttaa ja lisää nivelten liikkuvuutta. Tunnilla käytetään rentoutusmusiikkia. Tunnille tarvitset mukaan jumppa-alustan.
830124 Aamujumppa A
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A
ti 08.30-09.30
17.9.2019-26.11.2019
7.1.2020-14.4.2020
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 50,00 €
Naisille ja miehille tarkoitettu perusjumppatunti. Alkuverryttelyn jälkeen tehdään lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoitteita, tunnin lopuksi venyttelyt. Jumpassa kaikki
liikkuvat oman kunnon mukaan. Tunti sopii senioreiden lisäksi myös muille rauhallisesta ja monipuolisesta liikunnasta
kiinnostuneille. Jumppa-alusta mukaan ja rennot sisäliikuntavaatteet sekä juomapullon tarvitset tunnille mukaan.

830125 Aamujumppa B
NUORISOSEURANTALO
Kirkkotie 19
ke 09.00-10.00
18.9.2019-27.11.2019
8.1.2020-15.4.2020
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 50,00 €
Naisille ja miehille tarkoitettu perusjumppatunti. Alkuverryttelyn jälkeen tehdään lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoitteita, tunnin lopuksi venyttelyt. Jumpassa kaikki
liikkuvat oman kunnon mukaan. Tunti sopii senioreiden lisäksi myös muille rauhallisesta ja monipuolisesta liikunnasta
kiinnostuneille. Jumppa-alusta mukaan ja rennot sisäliikuntavaatteet sekä juomapullon tarvitset tunnille mukaan.
830128 Miesten kuntoliikunta
PIRILÄSALI
Piriläntie 145
ke 18.00-19.00
18.9.2019-27.11.2019
8.1.2020-15.4.2020
Pasi Näyhä
Kurssimaksu 50,00 €
Monipuolista liikuntaa vastuksena oma keho. Tunti sisältää
alkulämmittelyn mm. erilaiset pelit, lihaskunto-osuuden
ja loppuverryttelyn. Kurssi sopii kaikenikäisille ja -kokoisille miehille.
830131 Vatsa-peppu-reisijumppa
SANTAMÄKITALON KOULU, LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5
ke 19.00-19.45
18.9.2019-27.11.2019
8.1.2020-15.4.2020
Sini Felipe
Kurssimaksu 48,00 €
VPR-tunnilla käytetään vastuksena oman kehon painoa. Lisäksi saatetaan käyttää erilaisia välineitä kuten kahvakuulaa
ja kuminauhaa. Tunti keskittyy kehon suuriin lihasryhmiin
parantaen lihaskuntoa sekä kiinteyttäen keskivartaloa. Tehokkaan lihaskunto-osuuden lisäksi tunnilla lyhyt alkulämmittely sekä venyttelyt. Ohjelma soveltuu monen tasoiselle
vaihtoehtoliikkeiden myötä. VPR-tunnilla käytetään musiikkia. Tunnille tarvitset jumppa-alustan.
830144 Liikuntaleikkikoulu 3-4 –vuotiaat
SANTAMÄKITALON KOULU, LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5
ti 17.00-17.45
17.9.2019-26.11.2019
7.1.2020-14.4.2020
Vuoti Moonika
Kurssimaksu 48,00 €
Liikuntaleikkikoulu perustuu Nuoren Suomen liikuntakasvatusohjelmaan. Tunneilla opitaan liikkumaan ja käyttämään
kehoa niin että se tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.
Ohjelmassa on mm. liikuntaleikkejä, musiikkiliikuntaa, voimistelua, palloilua sekä erilaista välineliikuntaa. Kaikki ilolla
liikkumaan, leikkimään ja oppimaan! Ota mukaan kevyt sisäliikuntavaatetus ja juomapullo. Salissa ollaan paljain jaloin.
830303 Diesel Taekwon-Don perus- ja jatkokurssi
SANTAMÄKITALON KOULU, LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5
su 18.00-19.30
22.9.2019-1.12.2019
12.1.2020-26.4.2020
Tero Koivunen
Kurssimaksu 74,00 €
Taekwon-Do on korealainen kamppailulaji, jossa opetellaan
monipuolisesti perustekniikkaa, potkuja, liikesarjoja, ottelua
sekä itsepuolustusta. Kurssi on tarkoitettu aikuisikäisenä
harrastuksen aloittaville n. 30 vuotiaille ja sitä vanhemmille
miehille ja naisille, jotka haluavat kohottaa kuntoaan ja samalla oppia itsepuolustustaitoja. Lisäksi kurssilla kehitetään
liikkuvuutta ja lihaskuntoa. Vaatetuksena peruskurssille
riittävät verkkarit ja t-paita. Kurssille ei ole kuntorajoituksia, vaan kuntoa kohotetaan kurssin myötä omien rajojen
mukaan. Peruskurssilla annetaan valmiudet osallistua vyökokeeseen ja jatkaa harrastusta kohti ylempiä vyöarvoja.
Vyökokeista peritään vyökoemaksu, joka on 25 euroa. Kurssilaisilta edellytetään Taekwon-Do Akatemian jäsenmaksun
maksamista (25 euroa/ vuosi) ja Suomen ITF Taekwon-Do
ry:n (SIFT) lisenssin lunastamista. Lisenssiin sisältyy vakuutusturva Taekwon-Don harrastusta varten. Tarkemmat tiedot
jäsenmaksusta ja lisenssistä kerrotaan kurssin alussa. Lisätiedot: Tero Koivunen, p. 044 0402861
830304 Taekwon-Don jatkokurssi
SANTAMÄKITALON KOULU, LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5
su 16.30-18.00
22.9.2019-1.12.2019
12.1.2020-26.4.2020
Tero Koivunen
Kurssimaksu 74,00 €
Kurssi on tarkoitettu Taekwon-Dossa vähintään ylemmän valkoisen vyön suorittaneille harrastajille. Kurssilla käydään läpi
mm. vyöarvokohtaisia perustekniikoita, liikesarjoja, ottelua,
itsepuolustusta ja murskausta. Kurssilla annetaan valmiudet
osallistua tuleviin vyökokeisiin ja jatkaa harrastusta kohti
ylempiä vyöarvoja. Vyökokeista peritään vyökoemaksu, joka
on 25 euroa. Kurssilaisilta edellytetään Taekwon-Do Akatemian jäsenmaksun maksamista (25 euroa/ vuosi) ja Suomen
ITF Taekwon-Do ry:n (SIFT) lisenssin lunastamista. Lisenssiin
sisältyy vakuutusturva Taekwon-Don harrastusta varten. Tarkemmat tiedot jäsenmaksusta ja lisenssistä kerrotaan kurssin
alussa. Lisätiedot: Tero Koivunen, p. 044 0402861

TERVEYS
830203 Rentoutus- ja stressinhallintaviikonloppu A
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A
la 10.00-14.15
su 13.00-17.15
12.10.2019-13.10.2019
Katariina Porthan
Kurssimaksu 38,00 €
Tällä kurssilla perehdytään kehon ja mielen rentoutumiseen,
sekä hermoston rauhoittamiseen ja tasapainottamiseen
hyvin kokonaisvaltaisella tavalla. Oleellista mielen rauhoittumiselle on mielen läsnäolo kehossa ja siten läsnäolo hetkessä. Oman olotilan tiedostaminen ja kyky löytää tasapaino
omassa elämässä ovat avaintekijöitä stressin ennaltaehkäisyyn. Kurssilla opituilla harjoitteilla voidaan ennaltaehkäistä stressitasojen nousua, helpottaa kroonista stressiä ja
väsymystä. Kurssi sisältää rentoutus- ja läsnäoloharjoituksia, teoriaa stressistä ja stressinhallinnasta, rentoutumista liikkeen ja kehonhuollon avulla, hengitysharjoituksia,
mindfulness- ja visualisointiharjoituksia ja muita tehokkaiksi
koettuja rentoutusmenetelmiä. Mukaan tarvitset jumppamaton, viltin, muistiinpanovälineet ja eväät. Ylle lämpimät
ja rennot vaatteet.

830150 Hyvän olon lauantai A
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A
la 11.00-13.15
9.11.2019
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 18,00 €
Päivä koostuu kolmesta erilaisesta tunnista. Ensin lämmitellään kehoa afro-brasilialaisen musiikin rytmeissä. Tämän
tunnin aikana keho soljuu musiikin mukaan kuin aalto ja hiki
virtaa. Pehmeät afroliikkeet poistavat selän, hartiaseudun ja
rintarangan jäykkyyttä. Seuraavat 45 minuuttia sujuu Hatha
Yoga Flow`n merkeissä. Nimi tulee tavasta suorittaa liikkeet
sujuvasti peräkkäin. Liikkeet virtaavat alkuasennosta toiseen.
Hatha Yoga Flow sopii aloitteleville ja jo joogaa harrastaneille. Hathajoogasta otetaan tunnin sisältöön kehonhallintaa,
mielenrauhaa ja hengitystekniikka. Syvät ja pinnalliset lihakset kehittyvät ja tietoisuus omasta kehosta kasvaa harjoitusten avulla. Viimeiset 45 minuuttia rentoudutaan äänimaljojen parissa. Sointukylvyssä harmoniset äänet ja lempeä
värähtely johdattaa kehon rentoutumiseen, jossa päästetään
irti kehon jännityksistä, huolista ja arjen kiireestä. Hyvän
olon päivään tarvitset mukavat, rennot vaatteet ja juomapullon. Voit olla avojaloin tai tuoda mukanasi jumppatossut.
Lisäksi ota mukaan oma jumppamatto.
830201 Mindfulness ja meditaatio A
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A
su 13.00-17.15
24.11.2019
Katariina Porthan
Kurssimaksu 20,00 €
Mindfulnesskurssilla syvennytään omaan itseen, kehoon ja
mieleen, sekä läsnäoloon hetkessä. Mindfulness on tietoista
läsnäoloa, havainnointia ja hyväksymistä. Mindfulness harjoitteet sisältävät lempeää rauhallista omaa kehoa kuuntelevaa ja kunnioittavaa liikkumista, visualisointia, rentoutus- ja
hengitysharjoituksia. Mindfulnessin lisäksi kurssilla harjoitellaan meditaatiota rentoutusmisharjoituksien ja syvärentouttavan sointukylvyn avulla. Kurssilla opituilla harjoitteilla
voit ennaltaehkäistä ja hoitaa stressitiloja, rauhoittaa mieltä,
rentouttaa ja huoltaa kehoa ja vahvistaa kehomieliyhteyttä.
Mukaan tarvitset jumppamaton, viltin, eväät ja ylle rentoa
vaatetusta.

KOTITALOUS
810201 Pan per focaccia e pizza – Italialainen leipä
ja pizza kurssi
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, D-TALO, KOTITALOUSLK
Koulutie 4 A 6
pe 17.00-20.15
la 10.00-13.15
8.11.2019-9.11.2019
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 40,00 €
Miten pizza ja focaccia valmistetaan oikein? Tervetuloa Pan
per focaccia Italialainen leipä kurssille! Opettajan kanssa
valmistellaan italialaista foccaciaa ja pizzaa, johon EI kuulu
ananas ja kebabliha. Pizza yhdistää kaikki sosiaaliluokat,
street food ja gourmet´n. Jos olette valmis oppimaan miten
italialainen pizza tehdään oikein, tervetuloa kurssille! Kurssi
ei sovi keliaakikoille eikä alle 16-vuotiaille. Muut erityisruokavaliolla olevat ottakaa yhteyttä opettajaan 10 päivää
ennen kurssipäivää (sandra.marcelletti@gmail.com). Kurssi
kestää kaksi päivää.

YHTEISKUNTATIETEET
320201 Osakesijoittamisen peruskurssi
SANTAMÄKITALO, KÄSITYÖ JA ENGL. 1080
Peltomiehentie 5
ke 18.00-19.30
16.10.2019-4.12.2019
Riitta Leinonen
Kurssimaksu 42,00 €
Tavoitteena on perehdyttää kurssilaiset osakesijoittamisen
peruskäsitteisiin ja vahvistaa valmiutta osakesijoittamisen aloittamiseen. Kurssi sisältää käytännön esimerkkejä,
ja kurssilla tehdään leikkimielinen oma osakesalkku kotimaisilla osakkeilla. Aihepiirejä mm. osakkeen hinnan määräytyminen, osingot, verotus, riskit, tunnusluvut, hajautus,
vastuullinen sijoittaminen. Kurssi sopii henkilöille, joilla ei
ole lainkaan tai joilla on jonkin verran kokemusta osakesijoittamisesta. Kurssilla ei anneta sijoitusvinkkejä, vaan tutustutaan niihin kriittisesti eri lähteistä. Mukaasi tarvitset muistiinpanovälineet. Ensimmäinen kerta 16.10. on 45 minuutin
pituinen infokerta.

Tarvitsetko tukiviittomia työssäsi tai
olisiko niistä hyötyä sinulle vapaa-ajalla?
219804 Viittomia arjen tilanteisiin
KEMPELEEN LUKIO, LK. 105
Koulutie 4 B
pe 16.30-19.45
la 10.00-15.00
11.10.2019-12.10.2019
Anne Lehtosaari
Kurssimaksu 35,00 €
Viittomia puheen tukena eli tukiviittomia käytetään
puhutun viestin selventämiseen ja visualisointiin. Kurssin
tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää viittomia
puheen tukena erilaisissa arjen kommunikointitilanteissa,
oppii perusasioita viittomakommunikaatiosta, tietää
viittoman rakenteen sekä uskaltaa ilmaista itseään elein
viittoman puuttuessa. Kurssille osallistuminen ei edellytä
aikaisempia tietoja tukiviittomista. Opettajana kurssilla
toimii viittomakielen tulkki Anne Lehtosaari.

Tervetuloa oppimaan ja harrastamaan
Kempele-opiston kursseille!

Kempele-opistolla on käytössä sähköinen
Smartum ja ePassi. Mikäli käytät Smartumia
tai ePassia, tulee kurssimaksu suorittaa heti
ilmoittautumisen jälkeen. Jälkikäteen Smartumin
tai ePassin huomioiminen ei ole mahdollista. Jos
maksat ePassilla liikuntakursseja, ei ostoskoriin
saa valita muita kursseja samanaikaisesti.
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NUORISOPALVELUT

NUORISOTYÖ
Lasten ja nuorten säännöllinen
toiminta kouluilla ja lastenja nuortentiloilla on alkanut
syyskuun alusta. Toiminnat ovat
ilmaisia.
Lasten- ja nuortentilat ovat avoimia kokoontumispaikkoja. Kempeleessä lasten- ja nuortentilalla
on aina vähintään kaksi nuorisopalvelujen työntekijää turvallisuuden ja laadukkaan ohjauksen
takaamiseksi. Lasten- ja nuortentilatoiminta perustuu yhdessä tekemiseen, joten toisten huomioiminen on tilalla tärkeää. Kaverit ovat
osa nuoruutta ja tilalla voi kokoontua isommallakin joukolla.
AKATEMIAN LASTEN- JA
NUORTENTILA
Nuoret (7.-luokkalaiset ja sitä
vanhemmat):
ma klo 17.00–20.00 nuortenilta
ke klo 17.00–20.00 nuortenilta
to klo 17.00–20.00 nuortenilta
Pelitalo (K-11)
ti klo 16.00-19.00 lasten ja nuorten pelaamista erilaisilla välineillä
Yökahvilat perjantaisin (7.-luokkalaiset
ja sitä vanhemmat):
pe klo 18.00–23.00
Yhteistyössä seurakunnan
nuorisotyön kanssa
LINNAKANKAAN LASTEN- JA
NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
ma klo 13.30–15.30 pelailua
ti klo 13.30–15.30 pelailua
TIETOTORIN LASTEN- JA
NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
ma klo 12.30–15.00 askartelua ja
pelailua
ti klo 12.30–15.00 askartelua ja
pelailua
to klo 12.30–15.00 pelailua ja kisailuja
Aukioloissa voi olla muutoksia.
Ajantasainen tieto löytyy tilojen
ovi-ilmoituksissa ja Nuorisopalveluiden Facebookista ja Instagramista.
YLIKYLÄN KOULU,
OPPILASKUNNAN TILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):

tunutta nuorta. Hakijalla ei tarvitse
olla aiempaa vaikuttamistaustaa,
eikä koulumenestys vaikuta valintaan. Sillä on väliä, että olet aidosti
kiinnostunut, sitoutunut ja sinulla
on tahto vaikuttaa nuorten asioissa.
Lisätietoja Sanna Tauriainen
p. 050 3078 981 tai
sanna.tauriainen(at)kempele.fi

NUORTEN TIETO- JA
NEUVONTAPALVELU
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu tarjoaa kaikille alle 30-vuotiaille
kempeleläisille maksutonta tietoa,
ohjausta ja neuvontaa erilaisissa
nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa.
Tavoitat Kempeleen nuorten tietoja neuvontapalvelun puhelimitse,
soittamalla tai viestillä sekä WhatsAppin kautta,
p. 050 3169 694. Voit myös jättää
yhteydenottopyynnön yhteydenottolomakkeella osoitteessa www.
kempele.fi/nuorisopalvelut.
LASTEN JA NUORTEN
MEDIARYHMÄT
Oletko kiinnostunut somesta, kuvaamisesta, bloggauksesta tai haluatko toimia nuorisopalvelujen
omana reportterina? Ryhmät ideoivat ja tuottavat materiaalia nuorisopalvelujen julkaisuihin, kuten verkkolehteen tai Instagramiin. Osaatko
tai oletko kiinnostunut oppimaan
esimerkiksi videoiden tekemistä,
kuvien muokkausta tai markkinointia? Tule mukaan ja kerro hauskat/
hullut ideasi, ne ovat parhaita! Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Heidi
Marjomaa-Mikkola ja Matias Jurmu

ETSIVÄ
NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö tukee 15–28-vuotiaita kempeleläisiä nuoria. Etsivän
nuorisotyön avulla voit löytää polkusi, joka voi liittyä esim. työnhakuun, opiskeluun tai itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Meihin
voit olla yhteydessä puhelimitse
tai jättää yhteydenottopyynnön
www.kempele.fi/etsivanuorisotyo
osoitteessa olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

NUORTEN
TYÖPAJATOIMINTA
Starttipaja Zuumi tarjoaa tukea
alle 29-vuotiaiden työttömien ja
ilman opiskelupaikkaa olevien
nuorten elämänhallintaan. Pajalle hakeudutaan kunnan kotisivuilla olevan lomakkeen kautta, kaikki
hakijat haastatellaan.
Seinättömän työpajan työvalmennus tarjoaa tukea ja ohjausta kempeleläisille alle 29-vuotiaille
työttömille työnhakijoille. Seinättömälle työpajalle voi hakeutua, jos
oma koulutus- tai urapolku on vielä mietinnässä ja työ- tai koulutuspaikka puuttuu. Jos olet kiinnostunut seinättömästä työpajasta, ota
yhteyttä Stiinaan tai jätä yhteydenottopyyntö kunnan kotisivujen
kautta.

TAPAHTUMAT/
SYYSLOMA
AKATEMIAN LASTEN- JA
NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
to robottipäivä klo 12.00-15.00
Nuoret (7.lk ja sitä vanhemmat)
ti 22.10. klo 17.00-20.00
nuortenilta
ke 23.10. klo 17.00-20.00
nuortenilta
la 26.10 klo 18.00-23.00
Yökahvila

Lasten joululeiri
13.-15.12.2019 Leirikeskus Luurinmutka, Utajärvi, hinta 51€
Ilmoittautumiset 4.11.2019 alkaen
seurakunnan nettisivujen kautta.
Ohjaajina Pirjo Ranta ja Outi Kuru.

YHTEYSTIEDOT

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

Nuorisopalvelujen päällikkö
Sanna Tauriainen, p. 050 3078 981
Nuoriso-ohjaajat
Matias ”Matti” Jurmu,
p. 044 4972 288
Heidi Marjomaa-Mikkola,
p. 040 1821 244
Pirjo Ranta, p. 050 3078 678

Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11,
Puh: 050 463 6340

Vapaa-ajanohjaaja
Petri Huurinainen, p. 044 4972 286

Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13,
Puh. 050 463 6360

Etsivät nuorisotyöntekijät
Niko Vastola, p. 050 3163 740
Kaisa Alatalo, p. 050 3163 741
Heikki Tervola, p. 040 5956 922
Starttipaja Zuumi
Pilvi Vuomajoki, p. 050 3163 766
Sanna Härmä, p. 050 3163 768
Seinätön työpaja
Stiina Leino, p. 040 6634 195

Kirkonkylän päiväkoti
Hovintie 5, Puh: 044 497 2234
Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 4636 350

Ylikylän päiväkoti
Haukkasuontie 2,
Puh. 050 4636 369
Pikkukokon päiväkoti
Pikkukokko 2, Puh. 050 463 6373
Linnakankaan päiväkoti
Linnakaarto 20,
Puh: 050 4636 666

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@kempele.fi

Santamäen päiväkoti
Peltomiehentie 5,
Puh: 044 4972 244

Lisää tietoa toiminnastamme osoitteesta www.kempele.fi/nuorisopalvelut

Kirkonkylän
esikoulupäiväkoti
Koulutie 6
Puh. 044 497 2243

/ Kempeleen nuorisopalvelut
/ @kempeleen_nuorisopalvelut

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,

Alkaa 10.10.2019.
to klo 13.00-14.00 Lasten makerryhmä (digitaalista värkkäystä,
robotteja, 3D-tulosteita)
Lisätietoja Heidi MarjomaaMikkola ja
Matias Jurmu

Lukio
Koulutie 4 B
Puh: 050 316 9593

NUORISOVALTUUSTON HAKU
(NUVA) kaudelle 2020-2021

Kempele Akatemia
Lasten- ja nuortentila
Honkasentie 15 A
90450 Kempele

Haku on avoinna verkossa
ajalla 9.9.-20.10.2019 Kempeleen
nuorisopalvelut.fi/nuorisopalvelut.
Nuorisovaltuustoon haetaan 12
varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä, jotka ovat iältään 13-18 –vuotiaita kempeleläisiä. Ehdokasmäärä
ratkaisee, onko hakijoita tarpeeksi nuorisovaaleihin. Nuorisovaalit
järjestetään, jos hakijoita on paljon. Muutoin hakijat haastatellaan.
Vaalit järjestetään viikolla 46 ja äänestys hoidetaan lappuäänestyksellä kouluilla.
Nuvaan haetaan reipasta, sosiaalista, yhteistyökykyistä, oma-aloitteista ja nuorten asioista kiinnos-

Tietotori
Sivukirjasto
Lasten- ja nuortentila
Koulutie 4B
90440 Kempele
Puh: 044 4972 308 (kirjasto)

Kempele-opisto
Honkasentie 15 B
90450 Kempele
Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409
Virkistysuimala Zimmari
Pekurintie 1,
Puh: 050 316 9406
Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1,
Puh. 050 463 6390
www.kempele.fi •
m.kempele.fi

