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Viikolla 45 vietetään ehkäisevän päihdetyön viikkoa 
valtakunnallisesti sekä kunnan eri yksiköissä. 
Tänä vuonna aiheena on kannabis. Ehkäisevä 
päihdetyö määritellään seuraavasti sosiaali- ja 
terveysministeriössä.

”Ehkäisevä päihdetyö on päihtei-
den aiheuttamien haittojen ennal-
taehkäisyä ja vähentämistä. Työn 
tavoitteena on vähentää päihtei-
den kysyntää, saatavuutta, tarjon-
taa ja päihdehaittoja sekä edistää 
terveyttä, turvallisuutta ja hyvin-
vointia.” Laissa määritellään, että 
ehkäisevän päihdetyön piiriin kuu-
luu alkoholi-, tupakka-, huume- 
ja rahapelihaittojen ehkäisy. Lail-
la on tavoite edistää terveyden ja 
hyvinvoinnin tasa-arvoa, varmis-
taa ehkäisevän päihdetyön edel-
lytyksiä ja tukea erityisesti kuntia 
ja alueita kehittämään ehkäisevää 
päihdetyötä.

Jo lakia tulkitessamme huomaam-
me, että ehkäisevä päihdetyö on 
tärkeä työtä, jota on hyvä tehdä 
moninaisesti eri ikäryhmille. Sa-
malla totean, että laajuudessaan 
ja haastavuudessaan päihteiden 
käyttö ja peliriippuvuus ovat arkoja asioita yhteiskunnassam-
me. On hyvä juttu, että tällaisia erityisviikkoja on olemassa. On 
kuitenkin hyvä muistaa, että ehkäisevää päihdetyötä on tär-

keää tehdä joka viikko. Tiedottamista, vaihtoehtojen tarjoa-
mista, ongelmatilanteisiin varautumista ja varhaiseen käyt-
töön puuttumista tarvitaan ihan joka päivä.

Tärkeintä on, että myös hankalista asioista puhutaan. Viran-
omaisena meillä on velvollisuus puuttua esimerkiksi lastensuo-
jeluilmoituksella/ huoli-ilmoituksella nuoren päihteiden käyt-

töön. Onhan myös nuorella oikeus ottaa päihteet puheeksi 
ja meillä aikuisilla velvollisuus käydä keskustelua päihteistä, 
päihdekulttuurista ja myös päihteiden haitoista.

Ehkäisevä päihdetyö ei kuitenkaan 
voi olla vain viranomaisten työtä. 
Tärkeää on keskustella aiheista 
kotona, ystävien ja tuttavien kans-
sa. On myös tärkeää tukea ja kan-
nustaa sekä etsiä apua päihde- 
tai peliongelmaiselle. Myötätun-
non osoittamisella voidaan pääs-
tä jo pitkälle.

Lasten ja nuorten kanssa työsken-
nellessä usein tulee mieleen, et-
tä vain taivas on rajana. Se ener-
gia, toiveikkuus ja tulevaisuuteen 
vahvasti katsominen ovat lasten ja 
nuorten toiminnassa usein läsnä. 
Onkin tärkeää, että nuorisotyös-
sä myös ennaltaehkäisevä päih-
detyö on tärkeässä roolissa. Lap-
sissa ja nuorissa kasvaa se roh-
kea tulevaisuus, mitä meidän ai-
kuisten tulee tukea, kannustaa ja 
vahvistaa matkan varrella.

Sanna Tauriainen
nuorisopalvelujen päällikkö

Kempeleen kunta

Keskiössä ehkäisevä
päihdetyö

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

NAAPURIEN KUULEMINEN 
PURKAMISLUPAHAKEMUKSEN 

VIREILLETULON 
YHTEYDESSÄ (MRL 139§)

Hakija; Kempeleen kunta

Sijainti; Asemanseudun osa-alueella osoitteessa Ase-
mantie 1 90440 Kempele. Toimenpiteet kohdistuu kiin-
teistöihin 244-401-29-106 ja 244-401-172-0 sekä Kort-
teliin 2003 ja tontti 1(YH-alue) 

Toimenpide; Haetaan purkulupaa Kempeleen kunnan-
talolle (kerrosala 2393 m2 ja tilavuus 11 088 m3), van-
halle paloasemalle (kerrosala 265 m2 ja tilavuus 1130 
m3 sekä taksiasemalle (kerrosala 42 m2 ja tilavuus 122 
m3). Purkamistoimenpiteet suoritetaan keväällä 2019.

Hankkeiden lupa-asiakirjat ovat nähtävillä rakennus-
valvonnassa. Naapureiden mahdolliset huomautukset 
hankkeesta on toimitettava rakennusvalvontaan kirjalli-
sena 13.2.2019 klo 15:00 mennessä.

Kempeleen kunta/Rakennusvalvonta 
Rakennustarkastaja Hannu Paasovaara 
p.050 4636 520 Vihikari 10, 90440 Kempele
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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

Influenssarokotus 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

Rokotukset annetaan lapsille ja aikuisille 
terveyskeskuksessa.

Syksyn 2019 rokotuskampanjapäivät sukunimen 
ensimmäisen kirjaimen mukaisesti seuraavasti:

- LA 23.11.2019 klo 9-15 A – L
- La 30.11.2019 klo 9-15 M – Ö

Ota mukaan henkilökorttisi ja pue sellainen vaatetus,
että rokotushetki menee sujuvasti.

Tekniset palvelut myy tarjousten perusteella polttopuita.

Myytävät kasat sijaitsevat Linnakankaalla Vedenneidontien 
varrella. Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää kaikista 
kasoista, mutta tarjoajalla on mahdollisuus saada vain kaksi kasaa. 

Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa Kempeleen 
kunnan internet-sivuilta osoitteesta
www.kempele.fi/ajankohtaista

Vaihtoehtoisesti paperilomakkeen voi noutaa Kempeleen 
pääkirjastolta (Zeppeliinintie 1), kirjaston aukioloaikana
(ma-pe klo 10-20, la 10-15)

Tarjoukset tulee jättää sähköpostilla tai suljetussa kirjekuoressa 
perjantaihin 15.11.2019 klo 12.00 mennessä
- kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi
- postitse os. Kempeleen kunta
  PL 12, 90441 Kempele.

Otsikoi sähköpostisi/kirjekuoresi tekstillä POLTTOPUUT.
Maksu laskutetaan. Polttopuut voi hakea, kun lasku on maksettu.

Lisätietoja:
Paula Taskila
p. 050 316 9669

MYYTÄVÄNÄ POLTTOPUITA



7 • 2019

Jatko-opintoilta Kempeleen kunnan
9.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

 
Tervetuloa jatko-opintoiltaan tiistaina 3.12 Kirkonkylän 
koululle. Illan tarkoituksena on tarjota tietoa, vinkkejä 
ja vaihtoehtoja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

• klo 17.30 alkaen Kirkonkylän koulun 9. luokkien
 oppilaat ja huoltajat

• klo 18.00 alkaen Linnakankaan ja Ylikylän
 koulujen 9. luokkien oppilaat ja huoltajat

Illassa mukana asiantuntijoita sekä opiskelijoita
seuraavilta tahoilta: 

• OSAO, Kempele-Liminka 
• OSAO, Kontinkangas 
• OSAO, Kaukovainio, Palvelut  
• OSAO, Kaukovainio, Tekniikka 
• OSAO, Muhos  
• Oulun palvelualan opisto 
• Ammattiopisto Luovi, Liminka-Muhos-Oulu  
• Suomen Diakoniaopisto, Oulun toimipiste 
• Kempeleen lukio  
• Oulun aikuislukio, LUVA ja lukiostarttikoulutukset 
• Oulun Lyseon lukio ja IB-ohjelma  
• Kastellin lukio ja urheilulukio  
• Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukio   
• Pudasjärven lukio, ilmailulinja 
• August Sahlsten –lukio, Tyrnävä 
• Kempele Akatemia, nuorisopalvelut 
• 10.luokka  
• OSAO Ovi hakijapalvelut 
• Sinä osaat –hanke OAMK ja Koulutusavain Oy 
• Vaihto-oppilasjärjestö AFS

Lämpimästi tervetuloa!

Kempeleen peruskoulujen opot Virve Jouhten,
Kai Kela, Anna-Maaria Miettinen, Anni Korteniemi,

Jutta Kokkonen ja Päivi Kurri 
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KEMPELEEN ASUKASTUPA  
- kaikkien kuntalaisten olohuone

 
Kempeleen Asukastupa toimii osoitteessa 
Honkasentie 11. Asukastupa ja kahvio avoinna
ti-pe klo 10.00-15.00.
Tuvalla on myytävänä käsitöitä mm. sukkia, 
lapasia, kortteja, tyynyjä ja muita ajankohtaisia 
tuotteita kotiin, tuliaisiksi tai lahjaksi. Torstaisin 
tuoretta pullaa. Maksuvälineeksi käy vain käteinen.

Kaikkeen tuvalla järjestettävään toimintaan ovat 
kaikki tervetulleita.

Tuvan tapahtumia:

• Hyvinvointi-ilta to 14.11. klo 17.30-20

• Jumppa ja kehonkoostumusmittausta
 ti 26.11. klo 12-14

• Diakonian Jouluhartaus ja Tuvan Joulukahvit
 ti 3.12. klo 10

• Asukastupayhdistyksen syyskokous
 ke 3.12. klo 18

• Tiistaisin klo 10-12 käsityöpiiri kaikille
 käsitöistä tai askartelusta kiinnostuneille

• Tuolijumppaa keskiviikkoisin klo 11-11.45,
 sisältää helppoja liikkeitä, joita kukin voi 
 tehdä oman jaksamisen mukaan. Sopii myös 
 pyörätuolissa istuville. Maksuton.
 Ei ennakkoilmoittautumista.

• Kahvipussikerho torstaisin klo 10 

• Käsityökerho parittomilla viikoilla
 perjantaina klo 10

Katso uudet pyöräilyreittikartat osoitteesta
oulunseudunpyoraily.fi

LIIKUNTAPALVELUT

JÄÄKIEKKOKAUKALOIDEN
HARJOITTELUVUOROT

2019-2020

Talven ulkourheilualueiden jääkiekko-
kaukaloiden harjoitusvuoroja voi hakea 
20.11.2019 mennessä.

Vuoroja haettavana:

• Sarkkirannan urheilukeskuksen kaukaloon
• Ylikylän yhtenäiskoulun kaukaloon
• Linnakangastalon kaukaloon

Hakemuskaavake löytyy kunnan nettisivuilta,
www.kempele.fi (lomakkeet, liikunta, 
ulkourheilualueiden vuorohakemus)
ja tästä linkistä:

http://www.kempele.fi/media/
lomakkeet/liikunta/ulkourheilualueiden_
vuorohakemus_taytto.pdf

Hakemuksen voi lähettää sähköpostilla 
osoitteeseen juha.vuoti@kempele.fi.
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LIIKUNTAPALVELUT

Aukioloajat • Maanantai 12.00 – 21.00 * • Tiistai – torstai  6.30 – 21.00 * 
 • Perjantai  9.00 – 20.00 * • Lauantai – sunnuntai  9.00 – 17.00 *

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

 Poikkeavat aukioloajat:  4.12. Yleinen uintiaika päättyy klo 17.30, tunnelmauinti,
       5.12. Suljettu, henkilökunnan koulutuspäivä
    6.12. Suljettu, itsenäisyyspäivä

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

Perjantaisin klo 9.30 – 10.15
Röllipuisto, Satumaantie 

Iloa liikunnasta - Satujooga
Torstaina 7.11. / 5.12. klo 10.00 – 10.30 
Kempeleen pääkirjasto, Zeppelinintie 1
Yhteistyössä: Kempeleen pääkirjasto

Iloa liikunnasta - Vanhempi-vauva-
taapero-tanssi
Torstaisin klo 14.00 – 14.45 Kempele 
Akatemia, Honkasentie 15

Iloa liikunnasta perheliikunnan 
miekkailukokeilu
Lauantaina 14.12.2019 klo 10.00 – 12.00 
Pirilä-sali (Piriläntie 145)
Koko perheen liikuntapäivä 
miekkailukokeilun parissa Pirilä-salissa. 
Varaa tapahtuma kalenteriisi! Lisätiedot ja 
ilmoittautumisohjeet marraskuussa.
Seuraa Kempeleen liikuntapalveluiden 
Facebook-sivua.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
www.kempele.fi/liikuntapalvelut - 
Perheliikunta
Liikuntasuunnittelija Anniina Pitkälä
(Iloa liikunnasta -hanke),
anniina.pitkala@kempele.fi,
p. 040 664 2846

SENIOREIDEN LIIKUNTA
Tuolijumpat

Asukastuvan tuolijumppa
Keskiviikkoisin klo 11.00 – 11.45 
Asukastupa (Honkasentie 11) 18.12. asti

Hovintien palvelukeskuksen
kevyt tuolijumppa
Torstaisin klo 10.30 Hovintien palvelukeskus 
(Hovintie 12) 19.12. asti (ei 5.12.)

Tuolijumpat sisältävät helppoja liikkeitä, 
joita kukin voi tehdä oman jaksamisen 
mukaan. Sopii myös pyörätuolissa istuville. 
Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton. 
Tervetuloa!

Senioreiden voimistelut 
(ennakkoilmoittautuminen)

Miesten voimistelu
Torstaisin 14.11. – 19.12. (ei 5.12.)
klo 13.00 – 13.45 Kempele Akatemia 
(Honkasentie 15)

Naisten voimistelu
Perjantaisin 15.11. – 20.12. (ei 6.12.) 
klo 10.00 – 11.00 Kempele Akatemia 
(Honkasentie 15)

Miesten vuorolla mm. keppijumppaa. 
Naisten vuorolla jumpataan perinteisen 
naisvoimistelun tapaan. Voimistellaan 
seisten, mutta salissa on tuoleja, joissa 
voi levähtää välillä. Liikkeet ovat helppoja. 
Voi tulla mukaan, vaikkei olisi ennestään 
voimistelutaustaa. Maksuttomia. 

Starttaa terveyttä kuntosalilta
(ennakkoilmoittautuminen)

Tiistai-iltapäivisin Kempelehallilla

Tarkoitettu kempeleläisille senioreille, joilla ei 
ole vielä kokemusta kuntosaliharjoittelusta. 
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. 040 664 3872,
minna.lammassaari@kempele.fi

Ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään yhdessä 
Teille sopiva liikuntamuoto joko ryhmä- tai 
yksilöharjoitteluna. 

Vesivoimisteluiden viikko-ohjelma

 
vesivoimisteluun 
erillismaksu 

 
vesivoimistelussa 
musiikkia

 14.15 Kevennetty vesivoimistelu, monitoimiallas
 18.00 Yleinen vesivoimistelu, isoallas 

 7.30  Yleinen vesivoimistelu, isoallas 
 15.00 Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas
 17.30  Yleinen vesivoimistelu, monitoimiallas

 7.00 Yleinen vesivoimistelu – Teho, monitoimiallas 
 15.30 Yleinen vesivoimistelu, isoallas 
 18.00 AquaZumba, monitoimiallas (päättyy 27.11.)   

 7.30 Yleinen vesivoimistelu, isoallas 
 14.00 Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas  
 18.30 Yleinen vesivoimistelu, FinnhitZ, monitoimiallas (alkaen 7.11.)  

 13.30 Iisi vesivoimistelu, monitoimiallas 
 17.00 Yleinen vesivoimistelu – Teho, monitoimiallas  

 10.00 Yleinen vesivoimistelu, isoallas 

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Sunnuntai

 14.15 - 14.45 Yleinen, Kevennetty vesivoimistelu (mm. veteraanit)
 15.00 - 15.30 TK Liminka (2.9.–16.12.)

 9.45 - 10.30  Kempele-opisto (17.9.–26.11.)  
 11.00 - 11.30 Maa- ja kotitalousnaiset (5.11./3.12.)
 15.00 - 15.30 Yleinen, Senioreiden vesivoimistelu
 17.30 - 18.00 Yleinen vesivoimistelu

 7.00 - 7.30 Yleinen vesivoimistelu - Teho
 9.45 - 10.30 Voitas-ryhmä (21.8.–11.12.)
 14.00 - 14.30 Starttaa terveyttä vedestä –ryhmä (13.11.–11.12.) 
 15.30 - 16.00 TK Tyrnävä (28.8.–4.12.)
 18.00 - 18.45 AquaZumba (4.9.–27.11.)

 10.00 - 10.30 TK Rantsila (12.9.–19.12.)
 14.00 - 14.30 Yleinen, Senioreiden vesivoimistelu
 18.30 - 19.00 Yleinen vesivoimistelu – FinnhitZ (7.11.-28.11.)

 13.30 - 14.00 Santamäki (15.11./29.11./13.12.)
 13.30 - 14.00 Yleinen, Iisi vesivoimistelu
 17.00 - 17.30 Yleinen vesivoimistelu - Teho

 8.00 - 11.00 Vauvauinti

Monitoimialtaan varatut vuorot Allas suljettu muulta toiminnalta. Monitoimiallas on
tarkoitettu ensisijaisesti erityisryhmille. Muutokset mahdollisia.

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Lisätietoa Kempeleen
liikuntapalveluista osoitteessa
www.kempele.fi/liikuntapalvelut

Seuraa meitä myös somessa:

/ Kempeleen Liikuntapalvelut  / Kempeleenliikuntapalvelut
ODL:n Pro Terveys -luennot
Tervetuloa seuraamaan Virkistysuimala Zimmariin ODL:n Pro Terveys –luentoa.
Seuraava luento: Torstaina 21.11.2019 klo 14.00 – 15.00
Pitkäaikaissairauksia ehkäisevä ja terveyttä edistävä liikunta – minkä verran ja millaista?
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KIRJASTO

KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO

Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs. 
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele 
p. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu:
www.kempele.fi/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat
salanumeron avulla: outi.finna.fi
Ma-pe 10 - 20
La 10 - 15
Kirjasto suljetaan pyhien aattoi-
na klo 16.
Poikkeuksia aukioloaikoihin:
to 5. – pe 6.12. suljettu.

TIETOTORI LÄHIKIRJASTO 
– KOULUKIRJASTO

Koulutie 4B, 90440 Kempele
p. 044 497 2308. Sähköposti:  
tietotori@kempele.fi

Ma 11-16
Ti Suljettu
Ke 11-16
To Suljettu
Pe Suljettu

Tietotorin kirjasto muuttuu oma-
toimikirjastoksi syksyn 2019 aika-
na. Seuraa kirjaston ilmoittelua!

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

Marraskuu

Paavo Ahonen - Lännen tarinoita.

Näyttely on Oulun taidemuseon 
kiertonäyttely.

KIRJALLISUUSPIIRIT

Sari Holapan kirjallisuuspiiri
to 14.11.
klo 18.00. Kirjana Vanhatapio,
Pauliina: Pitkä valotusaika.
Tavallisten miesten kirjallisuuspiiri 
to 21.11. klo 18.00. Kirjana 
Toinen Tuntematon.
Molemmissa kirjallisuuspiireissä 
kahvi- ja teetarjoilu. Tervetuloa!

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 
satupassi - kymmenen leimaa 
keränneet saavat
pienen palkinnon!

LAHJOITA LUKUHETKI

Vapaaehtoisia kaivataan 
palvelutaloihin lukukavereiksi 
ikäihmisille! Voit lupautua 
lukemaan kerran tai 
vaikka useammin, miten 
elämäntilanteesi antaa myöten. 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 
Kempeleen kirjastoon
p. 050 3169409, sähköpostilla 
kirjasto(at)kempele.fi tai käy 
jättämässä yhteystietosi
kirjaston tiskille.

TAPAHTUMAT

• Ke 6.11. klo 18-20
Kehä – monitaiteellinen festivaali 
kahdelle. Kehä-festivaalin teokset 
toteutetaan kokijalle kerrallaan. 
Kaikkiin teoksiin ilmoittaudutaan 
paikan päällä ja ne ovat kokijalle 
ilmaisia. Teosten kesto vaihtelee 
hetkestä 20 minuuttiin.

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

• 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 
Lukulemmikit kirjastossa.
Ke 20.11. klo 17.00-18.45 Sarja-
kuvalukuinto-työpaja.
Työpajat järjestää Oulun sarjaku-
vakeskus. Vetäjänä toimii sarja-
kuvantekijä Veli-Matti Ural.

• Ke 27.11. klo 18.00
Kirjastonjohtajat kirjastossa:
Jannen ja Heikin kirjastokeikka! 
Limingan kirjasto- ja kulttuurijoh-
taja Janne Nevala ja Pyhäjoen 
kirjasto- ja kulttuurijohtaja Heikki 
Lahnaoja esiintyvät. Luvassa ru-
noutta, musiikkia ja tarinointia.
Kirjaston kaikkiin tapahtumiin on 
vapaa pääsy!

• La 16.11. klo 12.00-13.00
Lukukoirat/lukulemmikit 
kirjastossa.

Kirjasto somessa:

/ Kempeleen kirjasto / Kempeleenkirjasto

Tutustu e-aineistoihin: 
outi.finna.fi



7 • 2019

Kaikille Kempele-opiston 
kursseille voit ilmoittautua 
joko Kempele-opiston 
nettisivun kautta tai puh.
050 463 6431.Tämä koskee 
myös kevätlukukaudella 
alkavia kursseja, joille ei ole 
erillistä ilmoittautumisaikaa.

Seuraavilla syyslukukauden 
kursseilla on vielä tilaa:

KÄDENTAIDOT

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 koris-
teita 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 ilmoittautumi-
sen yhteydessä, saat viikko ennen 
kurssia infoa tehtävistä töistä ja 
tarvittavista materiaaleista. 

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.
Kurssiviikonloppu on 9.-10.11.
ja lasittaminen tapahtuu 23.11.

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 kir-
ja, jota voi käyttää vaikkapa mökki-, 
vieras- tai muistikirjana. Kirjan kan-
net voit päällystää persoonallisella 
tavalla esim. kauniilla vahvalla pa-
perilla tai kankaalla. Perustekniikan 
oppimisen jälkeen vain mielikuvitus 
on rajana erilaisten käyttö- ja lah-
jakirjojen tekemisessä. Perjantaina 
22.11. kurssin aluksi Henna Luok-
kanen tulee opettamaan erilaisia 
helppoja kankaanpainantateknii-
koita, jolloin voit painaa kankaita 
käytettäväksi kansissa. Tarvikelista 
lähetetään sähköpostilla viikko en-
nen kurssin alkua.

110494 Kädentaitojen työpaja 
lapsille
TAITOLA, OMPELUTILA
Honkasentie 15 B 
la 09.00-13.45
su 09.00-13.45
30.11.2019-1.12.2019
Kaisa Uurtio

Kurssimaksu 27,00 € 
Tällä viikonloppukurssilla tutus-
tumme erilaisiin kädentyön teknii-
koihin ja materiaaleihin. Oppijalle 
annetaan mahdollisuus kokeilevaan 
tuotteiden valmistukseen ja ilmai-
suun kokonaisen käsityöprosessin 
kautta. Kurssi on tarkoitettu
7-12 -vuotiaille tytöille ja pojille.

LIIKUNTA JA TERVEYS

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 rytmeis-
sä. Tämän tunnin aikana keho sol-
juu musiikin mukaan kuin aalto ja 
hiki virtaa. Pehmeät afroliikkeet 
poistavat selän, hartiaseudun ja rin-
tarangan jäykkyyttä. Seuraavat 45 
minuuttia sujuu Hatha Yoga Flow`n 
merkeissä. Nimi tulee tavasta suo-
rittaa liikkeet sujuvasti peräkkäin. 
Liikkeet virtaavat alkuasennosta 
toiseen. Hatha Yo-ga Flow sopii 
aloitteleville ja jo joogaa harrasta-
neille. Hathajoogasta otetaan tunnin 
sisältöön kehonhallintaa, mielen-
rauhaa ja hengitystekniikka. Syvät 
ja pinnalliset lihakset kehittyvät ja 
tietoisuus omasta kehosta kasvaa 
harjoitusten avulla. Viimeiset 45 mi-
nuuttia rentoudutaan äänimaljojen 
parissa. Sointukylvyssä harmoniset 
äänet ja lempeä värähtely johdat-
taa kehon rentoutumiseen, jossa 
päästetään irti kehon jännityksistä, 
huolista ja arjen kiireestä. Hyvän 

olon päivään tarvitset mukavat, ren-
not 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. Mind-
fulness on tietoista läsnäoloa, 
havainnointia ja hyväksymistä. 
Mindfulness harjoitteet sisältävät 
lempeää rauhallista omaa kehoa 
kuuntelevaa ja kunnioittavaa liikku-
mista, visualisointia, rentoutus- ja 
hengitysharjoituksia. Mindfulnessin 
lisäksi kurssilla harjoitellaan medi-
taatiota rentoutusmisharjoituksien 
ja syvärentouttavan sointukylvyn 
avulla. Kurssilla opituilla harjoitteilla 
voit ennaltaehkäistä ja hoitaa stres-
sitiloja, rauhoittaa mieltä, rentouttaa 
ja huoltaa kehoa ja vahvistaa ke-
homieliyhteyttä. Mukaan tarvitset 
jumppamaton, viltin, eväät ja ylle 
rentoa vaatetusta.

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. tuoli-
joogaa ja selkää ja niskaa hoitavia 
harjoituksia. Mukaan tarvitset oman 
joogamaton. 

AVOIMET OVET
KEMPELE-OPISTON
UUSISSA TILOISSA

Vietämme avoimia
ovia Kempele-opiston
uusissa tiloissa 10.12.

(osoite Honkasentie 15 B).

Tiedotamme
tästä tarkemmin

marras-joulukuussa 
nettisivullamme ja 

facebookissa.

KEMPELE-OPISTO
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NUORISOPALVELUT

/ Kempeleen nuorisopalvelut

/ @kempeleen_nuorisopalvelut

NUORISOTYÖ
Lasten- ja nuortentilat ovat avoi-
mia kokoontumispaikkoja. Kem-
peleessä lasten- ja nuortentilalla 
on aina vähintään kaksi nuori-
sopalvelujen työntekijää turvalli-
suuden ja laadukkaan ohjauksen 
takaamiseksi. Lasten- ja nuorten-
tilatoiminta perustuu yhdessä te-
kemiseen, joten toisten huomioi-
minen on tilalla tärkeää. Kaverit 
ovat osa nuoruutta ja tilalla voi ko-
koontua 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 nuor-
ten pelaamista erilaisilla välineillä 
Pelitalo (K-9)
to klo 14.00-16.00 lasten pelaa-
mista 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):
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

Aukioloissa voi olla muutoksia. 
Ajantasainen tieto löytyy 
tilojen ovi-ilmoituksissa ja 
Nuorisopalveluiden Facebookista 
ja Instagramista

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 tieto- 
ja 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. Pajal-
le hakeudutaan kunnan kotisivuil-
la olevan lomakkeen kautta, kaikki 
hakijat haastatellaan.

Seinättömän työpajan työval-
mennus tarjoaa tukea ja ohjaus-
ta kempeleläisille alle 29-vuotiaille 
työttömille työnhakijoille. Seinättö-
mälle työpajalle voi hakeutua, jos 
oma koulutus- tai urapolku on vie-
lä mietinnässä ja työ- tai koulutus-
paikka puuttuu. Jos olet kiinnostu-
nut seinättömästä työpajasta, ota 
yhteyttä Stiinaan tai jätä yhtey-
denottopyyntö kunnan kotisivujen 
kautta.

TAPAHTUMAT

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.

• Kempele Games 
25.1.2020 Kempele Akatemia
Koko perheen maksuton 
pelitapahtuma.

Missä Masa luuraa? on 
digitaaliselle SeppoIO-alustalle 
rakennettu peli, jossa etsitään 
kadonnutta nuoriso-ohjaajaa. 
Suorittamalla tehtäviä, saat 
kerättyä pisteitä. Voittaja on se 
pelaaja, joka saa kerättyä pelissä 
mahdollisimman paljon pisteitä. 
Tehtäviä suoritetaan Kempele 
Akatemian nuorisotilassa sekä 
ulko-oven läheisyydessä. Pelin 
ikäraja on 11-vuotta, johtuen 
konsolipelien ikärajoista. 
Halutessaan nuoremmat voivat 
pelata peliä ilman konsolipelejä.

Missä Masa luuraa?!
Kello löi jo viisi. Joko Akatemian 
ovet avataan! Ovi hiljaa aukeaa 
mutta ketään ei näy missään... 
Missä Masa? Kuka keittää 
kahvia? Nuoret lähtevät etsimään 
kadonnutta ohjaajaa syvältä 
Akatemian syövereistä. Matkan 
aikana törmäät muihinkin 
etsijöihin, ole varuillasi, saatat 
joutua kaksintaisteluun. Saatat 
myös saada selville Masan 
lempilaulun tai mihin Masa hukkasi 
aurinkolasinsa. Suoriutuaksesi 

tehtävästä onnistuneesti tarvitset 
aimoannoksen rohkeutta, hieman 
kärsivällisyyttä ja pienen ripauksen 
kilpailumieltä. Onnea etsintään!

Kenestä Vuoden Nuori 2019?!
Vuoden nuoreksi valittava on aktii-
vinen toimija. Hän on mukana esi-
merkiksi koulun tai oppilaitoksen 
osallisuustoiminnassa, vapaaeh-
toisena nuoriso- tai järjestötyössä. 
Lisäksi hän on muita huomioiva, 
ystävällinen ja reilu kaveri.
Kaiken kaikkiaan nuori on aktiivi-
nen, aloitteellinen ja aikaansaapa 
positiivinen toimija.
Vuoden nuoreksi voi ehdottaa 
kempeleläistä yläkoululaista, lukio-
laista tai ammatti-opistossa opis-
kelevaa nuorta.

Tee oma ehdotuksesi
4.11. - 29.11.2019
www.kempele.ti/nuorisopalvelut

Lisätietoja
Sanna Tauriainen, p. 050 3078 981

YHTEYSTIEDOT
Nuorisopalvelujen päällikkö
Sanna Tauriainen, p. 050 3078 981
Nuoriso-ohjaajat
Heidi Marjomaa-Mikkola,
p. 040 1821 244
Pirjo Ranta, p. 050 3078 678

Etsivät nuorisotyöntekijät
Heikki Tervola, p. 040 5956 922
Niko Vastola, p. 050 3163 740 

Starttipaja Zuumi
Pilvi Vuomajoki, p. 050 3163 766
Sanna Härmä,  p. 050 3163 768

Seinätön työpaja
Stiina Leino, p. 040 6634 195

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:  
etunimi.sukunimi@kempele.fi

Lisää tietoa toiminnastamme 
osoitteesta
www.kempele.fi/nuorisopalvelut
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Kempeleen kunta
PL 12, 90441 Kempele
Puh: 08 5587 2200 
kempele@kempele.fi 

Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11, 
Puh: 050 463 6340

Kirkonkylän päiväkoti
Hovintie 5, Puh: 044 497 2234

Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 4636 350

Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13, 
Puh. 050 463 6360

Ylikylän päiväkoti
Haukkasuontie 2,  
Puh. 050 4636 369

Pikkukokon päiväkoti
Pikkukokko 2, Puh. 050 463 6373

Linnakankaan päiväkoti
Linnakaarto 20, 
Puh: 050 4636 666

Santamäen päiväkoti
Peltomiehentie 5, 
Puh: 044 4972 244

Kirkonkylän 
esikoulupäiväkoti
Koulutie 6 
Puh. 044 497 2243

Terveyskeskus
Kirkkotie 21
Puh: 558 72100, 

Sosiaalitoimisto
Tiilitie 2 (2 krs.), 
Puh: 08 5587 2200

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

Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 4636483

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

Kirkonkylän koulu/yläkoulu 
Koulutie 4A/6
Puh. 050 316 9430, 

Santamäen koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483

Ylikylän yhtenäiskoulu 
Nerolantie 4 
Puh: 050 316 9555, 

Linnakankaan koulu 
Linnakaarto 20 
Puh: 050 316 9488, 

Lukio 
Koulutie 4 B
Puh: 050 316 9593

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

Kempele Akatemia 
Lasten- ja nuortentila
Honkasentie 15 A  
90450 Kempele

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

PE 13.12. 16–19 & LA 14.12. 10–14

KULTTUURI


