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Uusi varhaiskasvatuslaki- ja asetus astui voimaan 
syyskuun 2018 alusta. Uuden lain myötä otamme 
Kempeleessä uudet varhaiskasvattajien nimikkeet 
käyttöön 1.8.2019 alkaen.

Uusissa varhaiskasvatuksen nimikkeissä lastentar-
hanopettajasta tulee varhaiskasvatuksen opettaja ja 
lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. 
Vuoteen 2030 mennessä varhaiskasvatuksessa tulee 
toimimaan myös varhaiskasvatuksen sosion-
omeja. 

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset tekevät 
työtään uusien valtakunnallisten perusteiden 
velvoittamina. Tärkeintä on edelleen myöntein-
en vuorovaikutus ja aito lämmin kohtaaminen 
jokaisen lapsen kanssa. Työn keskeinen ohjaa-
va asia on se, että jokainen lapsi voi tuntea 
turvallisuutta ja onnistumisen ja oppimisen iloa 
ja elämyksiä. 

Hyvän opettajan tunnustus 
Kempeleeseen

Koko varhaiskasvatus sai myönteistä mainet-
ta, kun Maija-Leena Pohjoisaho Sarkkiran-
nan päiväkodista sai kansallisesti merkit-
tävän Hyvän opettajan tunnustus -palkinnon. 
Palkinto ojennettiin Helsingissä tammikuussa 
olleiden Educa-messujen yhteydessä. Use-
assa onnittelupuheenvuorossa todettiin, että 
tunnustus meni oikeaan osoitteeseen: hen-
kilölle, joka on sitoutunut työhönsä aidolla, välittävällä 
ja kehittävällä tavalla.

Viisivuotiaiden varhaiskasvatuskokeilulle 
haetaan jatkoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalle erillisrahoitusta 
5-vuotiaiden 20t/vko maksuttoman varhaiskasvatuk-
sen kokeiluun kompensoimaan menetettyä maksutu-
loa. Kempele on parhaillaan mukana tässä kokeilussa 

19 muun kunnan kanssa. Ministeriö avasi haun kun-
nille 14.11.2018 -21.1.2019 väliselle ajalle. Uudessa 
vuotta 2019 koskevassa kokeilussa valtion rahoituso-
suus kaksinkertaistuu. Päättäjien myötävaikutuksella 
olemme hakeneet uudelle kaudelle mukaan. 

Esiopetukseen haku päättyy 21.2 ja varhais-
kasvatuksen hakuaika on virallisesti maaliskuun 
ajan. Työllisyyden paraneminen ja vilkas muutto 

on aiheuttanut sen, että varhaiskasvatuspaikkoja 
haetaan koko toimintakauden ajan. Tällä hetkellä 
72 % Kempeleen alle kouluikäisistä lapsista on 
varhaiskasvatuspalvelujen piirissä. 

Ylikylän päiväkoti- ja kouluhanke etenee

Ylikylän päiväkoti- ja kouluhanke on edennyt aika-
taulun mukaisesti, harjannostajaisia vietettiin 7.2. 
Uusi yksikkö avaa ovensa noin 280 lapselle elokuun 
2019 alussa. Saman katon alle tulee 8 varhaiskasva-

tusryhmää, 4 esiopetusryhmää ja 4 alkuopetuksen 
luokkaa.

Kansallinen tietovaranto Varda käyttöön

Uuden varhaiskasvatuslain velvoittamana on pe-
rustettu kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto 
Varda. Tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta 
saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja 

laadukasta tietoa mm. Kelan, Avin ja muiden vi-
ranomaisten käyttöön. Varantoon kerätään sekä 
lasten ja vanhempien että varhaiskasvatusyk-
siköiden tiedot. Varhaiskasvatuksen tietovaran-
toon tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat, 
käyttöönotto tapahtuu vaiheittain helmikuulta 
2019 lähtien. Kaikki varhaiskasvatustoimijat tu-
ottavat tiedot Varda-tietovarantoon viimeistään 
vuoden 2020 loppupuolella.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ar-
voperustan yleisperiaatteena ovat lapsen edun 
ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, 
huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen 
huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisuus 
ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen 
syrjintäkielto YK:n Lapsen oikeuksien sopimuk-
sen, varhaiskasvatuslain ja YK:n vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen mukaisesti.

Kempeleen varhaiskasvatuksessa arvostetaan 
sitä, että lapsella on turvallista koko päivän ajan 

ja että hän saa tukea ja kannustusta. Varhaiskas-
vatuksessa edellytetään jokaisen lapsen kunnioit-
tamista ja tasapuolista kohtelua. Varhaiskasvattajat 
toteuttavat työssään vanhempien toivetta siitä, että 
heidän lapsensa tulevat kuulluksi ja että lapsilla on 
oikeus ja mahdollisuus leikkiin.
Hyvä kasvaa Kempeleessä!

Anu Leivo
vs. varhaiskasvatuksen johtaja
Kempeleen kunta

Kempeleen kunta järjestää koulutuksen yksityistie-asioista:
Asutko asemakaava-alueen ulkopuolella haja-asutusalueella 
yksityistien varrella?

Jos vastasit kyllä, niin silloin tämä asia koskettaa Sinua.
Uudistunut yksityistie-laki on astunut voimaan vuoden 2019 alusta:
uudistunut laki aiheuttaa muutoksia siihen miten kunta voi jatkossa avustaa 
yksityisteitä.
Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaista asiaa yksityisteihin liittyen 
ja osallistumaan keskusteluun.
Tilaisuudessa kerrotaan mm. mitkä asiat ovat muuttuneet aiempaan yksityistielakiin 
verrattuna. Sekä opastetaan tiekunnan toimintaan liittyvissä asioissa.
Maksuton tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ja paikalla on kahvitarjoilu.
Kempeleen kunnan nettisivuilta löytyy kartta, johon merkitty haja-asutusalue ja 
asemakaava-alueet ja lisää asiaan liittyvää aineistoa osoitteesta: https://www.
kempele.fi/ajankohtaista/asuminen-ja-ymparisto.html
Erityisesti koulutus-tilaisuus koskettaa Teppolantien, Tahkoseläntien, Mourungintien, 
Liimatantien, Ylipääntien, Rajakorventien, Isoaukiontien, Välikorventien ja 
Luonungintien vaikutuspiirissä olevia kiinteistöjä. 
Em. teitä kunta on avustanut sopimusperusteisesti. 

Tilaisuus järjestetään: 13.3.2019 klo 18.00 alkaen.
Paikka: Kempeleen kunnantalo, valtuustosali, Asemantie 1
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Elokuun 2019 
varhaiskasvatuspaikkojen haku 
Elokuussa 2019 alkavalle toimikaudelle tulee varhaiskasvatusha-
kemus tehdä maaliskuun loppuun mennessä. Varhaiskasvatus-
lain mukaan hakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen hoidon 
alkamista. Varhaiskasvatuspaikkaa (kunnallista ja yksityistä) hae-
taan sähköisesti Kempeleen kunnan varhaiskasvatuksen inter-
net-sivun kautta. 

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden myös 
hakuajan ulkopuolella neljää kuukautta ennen hoidon alkua. 
Jos päivähoitopaikkaa tarvitaan äkillisesti vanhemman 
työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi, eikä 
hoidontarpeen alkamisajankohtaa ole ennakoitavissa, tulee 
hoitopaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi 
tarvitsee hoitopaikan.

Lisätietoa varhaiskasvatuksesta, eri hoitovaihtoehdoista ja 
hoitopaikan hakemisesta saa Kempeleen kunnan Internet - 
sivulta: http://www.kempele.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/
varhaiskasvatus.html

Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä vanhemmat voivat olla 
yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaajiin.

Tiimin jäsenet:
Pauliina Meyer, Sarkkirannan päiväkodin johtaja p. 050 4636 350 
(kunnan länsipuolen päiväkotihoito, myös yksityinen)
Raija Melgin-Keränen, Kokkokankaan päiväkodin johtaja 
p. 050 4636 360 (kunnan itäpuolen päiväkotihoito, myös yksityi-
nen) Tuula Nevala, Honkasen päiväkodin johtaja ja perhepäivä-
hoidosta vastaava p. 050 4636 340 (koko kunnan perhepäivä-
hoito)

Kunnantalon postilaatikko 
poistuu käytöstä

Kunnantalolla (Asemantie 1) sijaitsevan 
postilaatikon käyttö lopetetaan 28.2.2019. 

Jatkossa kuntaan osoitettua, postimaksutonta postia 
voi jättää osoitteessa Tiilitie 2 sijaitsevaan postilaatikkoon 

(sosiaalitoimiston sisäänkäynnin vieressä). 
Posti ohjataan eteenpäin entiseen tapaan.

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

Tuvan tapahtumia: 
Tiistaisin klo 10-12 käsityöpiiri kaikille käsitöistä tai askartelusta kiinnostuneille. Mollamaijakurssi keskiviikkoisin 
klo 10 Käsityökerho parittomilla viikoilla perjantaina klo 10 Diakonian Aamukahvila ti 12.3. klo 10 Kirppis la 30.3. 
klo 10-14 Senior Shop -liikkuva vaatekauppa ti 2.4. klo 11-14 To myytävänä tuoretta pullaa klo 11 alkaen

Jäsenmaksun 10€ alkaneelle vuodelle voit maksaa Tuvalla käydessäsi.

Tervetuloa!

Asukastuvalla tapahtuvasta toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista ilmoitamme viikottain Rantalakeuden 
seuratoimintapalstalla sekä netissä osoitteessa www.kempeleenasukastupa.net, tuvalla ja facebookissa.  
p. 044 273 5545

NUORTEN 
KESÄTYÖLLISTÄMINEN 
V. 2019 KEMPELEESSÄ
Kempeleen kunta tarjoaa nuorille kolme vaihtoehtoa kesätyöllistymiseen. Nuori voi vali-
ta vain yhden vaihtoehdon. Jos on hakenut kesätyösetelin, ei voi ottaa vastaan kunnan 
kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa. Tiedot ja linkit hakemuksiin löytyvät kunnan netti-
sivuilta www.kempele.fi/kesatyo. 

Kesätyöseteli 

Kempeleen kunta myöntää kesätyösetelin jokaiselle v. 2002 ja 2003 syntyneelle (16 ja 
17 vuotta tänä vuonna täyttävälle) kempeleläiselle nuorelle. Erillistä hakemusta ei tar-
vita. Kesätyösetelillä nuori voi hakea kesätöitä yrityksistä, yhdistyksistä, järjestöistä tai 
säätiöistä. 

Kesätyöseteleitä jaetaan v. 2002 ja 2003 syntyneille nuorille
• Kempele Akatemia, os. Honkasentie 15, ti 19.3.2019 klo 16.00-18.00. 
• Pääkirjasto, os. Zeppelinintie 1, to 4.4.2019 klo 16.00-18.00 

Seteliä haettaessa nuoren tulee todistaa henkilöllisyytensä (ei tarvitse olla virallinen 
henkilökortti). Jos nuori ei pääse hakemaan seteliä yllä mainittuna aikona, hän voi so-
pia setelin hakemisesta Työllisyysyksiköstä (Tiilitie 2) soittamalla työnsuunnittelijalle (p. 
050 4636 398). 2002 ja 2003 syntyneiden on haettava kesätyösetelit keskiviikkoon 
24.4.2019 mennessä.  Mikäli kesätyöseteleitä jää hakematta, jaetaan loput setelit vuosi-
na 2001 syntyneille eli 18-vuotiaille kempeleläisille, jotka voivat ilmoittautua sivulla www.
kempele.fi/kesatyo 24.4. klo 15.00 mennessä. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin 
jakamatta jääneitä kesätyöseteleitä, kesätyösetelit arvotaan ilmoittautuneiden kesken.  
Nettisivulta www.kempele.fi/kesatyo löytyvät myös työnantajien ilmoittamat kesäseteli-
työpaikat. 

Kesätyöt 

Kempeleen kunta työllistää kymmenen v. 2000 - 2002 syntynyttä, eli 17-19 v. kempele-
läistä nuorta kunnan omaan palvelutuotantoon (esim. liikennepuistoon) 4 viikoksi kesä-
heinäkuun aikana. Työaika on 6 tuntia/päivä. Palkkaus on työehtosopimuksen mukainen 
kesätyöntekijän palkka (bruttopalkka n. 860 €). Kesätyöpaikkoja on haettava maanan-
taihin 11.3.2019 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.kempele.fi/tyopaikat. Mikäli ha-
kemuksia tulee enemmän kuin tarjottavia paikkoja on, valinta suoritetaan arpomalla. Ar-
vonnassa etusija on nuorilla, jotka eivät ole olleet Kempeleen kunnan kesätyöpaikassa 
vuosina 2017 tai 2018. 

Kesäyrittäjyys
  
Kempeleen kunta ja 4H-yhdistys yhteistyössä järjestävät kesätyön vaihtoehdoksi 20:lle 
kempeleläiselle 15-19 –vuotiaalle (syntynyt v. 2000-2004) nuorelle mahdollisuuden ko-
keilla yrittäjyyttä kesäyrittäjyysrahan (310 €) tuella.  Kesäyrittäjät osallistuvat 4H –yh-
distyksen järjestämälle yrittäjäkurssille. Kurssilla käydään läpi yrittäjyyteen liittyviä asi-
oita. Kesäyrittäjäksi haetaan sivun www.kempele.fi/kesatyo kautta. Haku päättyy ke 
20.3.2019 klo 16.00. Mukaan otetaan 20 ensimmäistä hakijaa. Oma 4H-yritys antaa 
mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino tienata 
rahaa, mutta elinkeinosta ei ole kysymys, vaan yritys on harrastustoimintaa. Lisätieto-
ja http://www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/ sekä Kempeleen 4H –yhdistys p. 040 513 
0137, kempele@4h.fi. 
Lisätietoja kunnan maksamasta kesäyrittäjyysrahasta, kesätyöseteleistä ja kesätyöpai-
koista www.kempele.fi/kesatyo sekä työnsuunnittelija Heli Luukinen, p. 050 4636 398, 
heli.luukinen@kempele.fi
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KEMPELE-OPISTO

Kempeleen 
Ommaiskahvila 
 
 

torstaina 14.3 klo 12.30–14 
Seurakunnan toimitila Ilonpisarassa,

tervetuloa, kahvitarjoilu! 

Kempeleen 
4H-yhdistys ry. tiedottaa

Tule meille töihin! Jos olet 14-28-vuotias, niin ilmoittaudu 
työntekijäksi osoitteessa www.kempele.4h.fi/tyo/toihin.
Tarjoamme työmahdollisuuksia sinun kykyjesi mukaan ja 
maksamme työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa. Työnteko on mahdollista vuoden ympäri.
Jos taas haluat palkata nuoren työntekijän töihin, mene 
osoitteeseen www.kempele.4h.fi/tyo/toita

Kevät kauden kerhoissa on vapaita paikkoja. 4H:sta löytyy 
monenlaisia kerhoja, joita ohjaavat koulutetut ohjaajat. Uudet 
kerhonohjaajat ovat tervetulleita kouluttautumaan ohjaajiksi 
ja perustamaan lisää kerhoja! Tutustu ja ilmoittaudu kerhoihin 
yhdistyksemme nettisivuilla.

Kiertokaari Oy:n hallinnoima vaarallisen jätteen, sekä kodin 
sähkölaitteiden keräys keskiviikkoisin klo 16 - 19 osoitteessa 
Zatelliitintie 17C. Toimitathan jätteesi aseman hoitajalle, vaarallisten 
aineiden varastoon. Urakoitsijana toimii Kempeleen 4H-yhdistys.

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

- Harkinta, Harjaannus, Hyvyys, Hyvinvointi -

Voit ilmoittautua kursseille netin 
kautta tai puhelimitse. Linkki 
ilmoittautumiseen netin kautta 
löytyy osoitteella www.kempele.
fi/Kempele Akatemia ja vapaa-
aika/Kempele-opisto. Kempele-
opiston toimiston puh. 050 463 
6431.

KEVÄÄN KURSSITARJONTAA:

110444 Nahkaa ommellen 
kevät lisäkurssi
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 18.00-21.15
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
1.3.2019-10.3.2019
Eija Keränen
Kurssimaksu 44,00e 
Uusi kurssi! 
Valmistamme nahkasta 
sisusteita, asusteita ja 
asukokonaisuuksia; hame, 
housut tms. omien tarpeiden 
mukaan. Materiaaleja tilataan 
yhdessä ja nahkaedustaja 
käy paikan päällä. 
Mukaan tarvitset omat 
ompelutarvikkeet; sakset, 
langat, liidut sekä iloista 
mieltä! Info/suunnittelukerta 
1.3. klo 18.00-19.30. 
Kurssiviikonloppu 8.-10.3. 

110462 Naisten puutyöt
SANTAMÄKITALON KOULU, 
TEKN.LK.
Peltomiehentie 5  
ti 17.30-20.45
12.3.2019-30.4.2019
Leila Ronkainen

Kurssimaksu 48,00e 
Nikkaroi kotiisi esim. naulakko, 
kenkäteline, hyllykkö tai jokin 
muu pienehkö ja keveä puutyö. 
Voit keskittyä unelmakodin 
rakentamiseen nukeille tai 
puulelujen valmistamiseen. 
Kurssi sopii myös pa-
junpunontaa harrastaneille, 
jotka haluavat valmistaa 
töihin puuosia. Aikaisempaa 
puutyökokemusta ei tarvitse olla. 

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

110439 Ompelua iloksi ja 
hyödyksi kesäkurssi
TAITOLA
Asemantie 1  
ma 10.00-13.15
ti 10.00-13.15
ke 10.00-13.15
to 10.00-13.15
20.5.2019-23.5.2019
Hanna-Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 36,00e Huom! 

Alkamisaika muuttunut! 
Kesän lyhytkurssilla voit ommella 
vaatteita lapsille ja aikuisille sekä 
valmistaa sisustustekstiilejä. 
Henkilökohtaiset työvälineet 
kuten sakset ja nuppineulat 
sekä ompelutöissä tarvittavat 
materiaalit ja kankaat opiskelijat 
hankkivat itse. Kurssilla on 
käytössä ompelukoneet, 
saumurit, tasosaumain sekä 
kaavalehtiä ja tarvikkeet 
kaavojen piirtämistä varten. 
Kurssilla on myös mahdollista 
painaa ja värjätä kangasta. 

110446 Tinalankatyöt
TAITOLA
Asemantie 1  
ke 17.00-21.00
10.4.2019-24.4.2019
Sirpa Juusola
Kurssimaksu 36,00e 
Opi valmistamaan nahkainen 
ranneke, jossa on tinalan-
kapunontaa ja kirjomaan 
tinalangalla kuvio villakankaal-
le, jonka voi sitten ommella 
vaikka pieneen nahkapussuk-
kaan. Ohjaajalta voit ostaa 
tarvikkeita kurssilla tehtäviin 
töihin. Mukaan tarvitset seu-
raavat välineet; teräväkärkiset 
sakset, nahka-neula (kolmio-
kärki), nahanompelulankaa, 
näkymätöntä lankaa, peh-
meää nahkaa, tukikangasta, 
verkaa, tinalankaa. 

110476 Syanotypia
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 18.00-19.30

la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
12.4.2019-4.5.2019
Juha Korhonen
Kurssimaksu 39,00e 
Syanotypiassa valmistetaan 
sini- tai ruskeasävyinen kuva 
valokuvan pohjalta tai fotogram-
mina esineiden muodoista tai 
molempia yhdistämällä. Valokuva 
muunnetaan mustavalkoiseksi 
ja negatiiviksi, josta tulostetaan 
kalvo valotusta varten. Valotus 
tapahtuu auringonvalolla tai uv-
lampulla. Valotettava materiaali 
voi olla luonnonkuituinen paperi 
(esim. akvarelli- tai syväpaino-
paperi) tai kangas, jopa puu. 
Valolle herkkä emulsio levitetään 
siveltimellä, mikä mahdollistaa 
kuvalle vapaan muodon ja käden 
jäljen. Kehitys tehdään vedel-
lä. Välineet ja kemikaalit ovat 
yksinkertaisia ja edullisia, niinpä 
syanotypioita voi hyvin tehdä 
myös kotioloissa. Kurssi ei vaadi 
aikaisempaa osaamista ja on 
käytäntöpainotteinen. Materiaa-
leista peritään erillinen maksu. 
Kurssi muodostuu seuraavista 
opetuskerroista: infokerta 12.4 
klo 18-19.30, kuvankäsittely ja 
kalvojen tulostus 27.4 klo 10.30-
15.30, syanotypioiden valmistus 
28.4 ja 4.5 klo 10-16.00. 

110458 Emalointi
SANTAMÄKITALON KOULU, 
TEKN.LK.
Peltomiehentie 5  
ke 17.30-20.45
pe 17.45-21.00

la 09.00-14.00
24.4.2019-27.4.2019
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 32,00e 
Emalointi on koristelutekniik-
ka, jossa metallipinnalle (vah-
vuus 0.8 -1.0 mm) kiinnitetään 
kuumentaen joko läpinäkyvä 
tai peittävä värillinen erikoisla-
simassa (emaliväri). Kurssilla 
muotoillaan (sahaus, viilaus, 
hionta) kupari, tompakki tai 
hopealevystä (koru)pohja, 
johon teemme emaloinnin ns, 
märkäemaloinnilla. Jos sinulla 
on valmiita hopeasavikoruja, 
voit tehdä emaloinnin myös 
niihin. Ohjaajalla myytävänä 
pohjamateriaali ja emalista 
peritään pieni maksu. 

710201 Metsästäjäkurssi
KEMPELEEN LUKIO, 
LIIKUNTASALI
Koulutie 4 B  
la 09.00-15.00
su 09.00-15.00
13.4.2019-14.4.2019
Markku Halonen
Kurssimaksu 45,00e 
Sisältö: metsästysoikeus ja 
metsästyslainsäädäntö, riista-
hallinto ja metsästäjäjärjestöt, 
lajituntemus, riistaekologia ja 
riistanhoito, eri metsästysmuo-
dot, hyvät metsästäjätavat, 
haavoittuneen riistan etsintä ja 
saaliin käsittely, ampumaaseet 
ja niiden käyttö metsästyksessä. 
Tavoite: kurssilaiset kykenevät 
läpäisemään metsästäjätutkin-
non, joka järjestetään kurssin 
jälkeen sunnuntaina. Tarkoitettu 
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kaikille metsästyksestä kiinnos-
tuneille (ei ala- eikä yläikärajaa). 
Metsästäjätutkinnon voi suorittaa 
kurssin lopuksi. Tutkinnon hinta 
on 20 euroa. Laskutamme tut-
kintomaksun erikseen. Ruokailua 
varten omat eväät mukaan tai 
on myös mahdollisuus käydä 
syömässä muualla. 

110518 Sambic ® - Brasilia-
laisia tansseja, kevät
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
la 11.00-12.30
16.3.2019-27.4.2019  
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 30,00e 
Huom! Alkamisaika muuttu-
nut! 
Vauhdikasta tanssiliikun-
taa brasilialaisilla tansseilla 
(samba-reggae, axé-tanssit ja 
brasilialainen samba). Kaikille 
sopivalla tunnilla kohotamme 
kuntoa ja lisäämme vartalon 
liikkuvuutta ihanilla brasilia-
laisilla rytmeillä. Pehmeät reg-
gaen liikkeet poistavat selän, 
hartiaseudun ja rintarangan 
jäykkyyttä ja samba pistää 
puolestaan lantioon liiket-
tä! Myös ryhti ja lihaskunto 
paranevat! Selkeät askelku-
viot perinteisin ja trendikkäin 
lisukkein. Rentoa, hauskaa ja 
hikistä sekä aitoa brasifiilistä! 

120802 Viaggio in Italia 
- italian intensiivi kurssi
KIRKONKYLÄN YHTENÄIS-
KOULU, A-TALO, LK. 010
Koulutie 4 A 6  
ma 17.00-20.15
ti 17.00-20.15
ke 17.00-20.15
to 17.00-20.15
pe 17.00-20.15
13.5.2019-17.5.2019 
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 40,00e 
Kurssi lähtee alkeista. 
Kurssi sisältää matkailu- 
ja ravintolasanastoa, 
kulttuuritietoutta sekä monipuo-
lisia tehtäviä. Opiskelumateriaalin 
saa opettajalta. 

Lähetä kurssitoiveesi!
Otamme vastaan ideoita ja 
toiveita opinto-ohjelmaan 
lukuvuodelle 2019-2020. 
Kurssitoiveita voit antaa joko 
netin kautta tai kurssitoivelo-
makkeella. Linkki kurssitoivei-
den jättämistä varten löytyy 
netissä osoitteessa www.
kempele.fi/kempele-akate-
mia-ja-vapaa-aika/kempele-
opisto (ajankohtaista-osios-
sa). Kurssitoivelomakkeita on 
Zeppelinin pääkirjastolla ja 
Kempele-opiston toimistossa 
(Honkasentie 15). Keräämme 
kurssitoiveita tulevalle luku-
vuodelle 15.3. asti. 

Toivomme teidän lähettävän 
kurssitoiveita myös muu-
na aikana. Hyvät ideat ja 
toiveet pyritään toteuttamaan 
mahdollisuuksien mukaan so-
pivana ajankohtana tai esim. 
lyhytkurssina luku-vuoden 
aikana. 

KEMPELE-OPISTO

KEMPELE-OPISTON 
KESÄKURSSIEN 

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA
2.4. KLO 9

Tarjolla mukavaa tekemistä 
kaikenikäisille. 

Kurssitarjonnassa mm. 
Bändikerhot, kitararyhmät, 

musiikkileiri, kielten lyhytkurssit, 
valokuvaus, kädentaitoryhmiä ja 

liikuntaa.

LIPUT 25 EUROA
LIPUT KEMPELEEN KIRJASTO
 

Piriläntie 145, 90440 Kempele

Tiketistä ostettuihin lippuihin lisätään 2,50€ palvelumaksu

KULTTUURIPASSITAPAHTUMAT

110438 Kesäkässää koululaisille
TAITOLA, Asemantie 1  
ma 10.00-13.15
ti 10.00-13.15
ke 10.00-13.15
to 10.00-13.15
3.6.2019-6.6.2019,
Hanna-Kaisa Uurtio 
Kurssimaksu 36,00 €
Tule aloittamaan kesäloma mukavien käsitöiden parissa. Jokaiselle 
kurssipäivälle on oma teema ja pieni työ. Otathan mukaasi myös pientä 
välipalaa. Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksuun.

KEMPELEEN KIRJASTO
Kempeleen kirjaston vaihtuvat taidenäyttelyt: Tutustumalla Kempeleen 
pääkirjastossa oleviin taidenäyttelyihin saat kulttuuripassileiman! Yhdestä 
näyttelystä vain yksi leima.

LIIKUNTAPALVELUT
Pe 1.3.2019 klo 18-21 Vesidisko Zimmarissa 2009 syntyneille ja vanhemmille 
lapsille.
Vesidisko soveltavan liikunnan päivänä erityislapsille keväällä 2019. 
Päivämäärä tarkentuu myöhemmin. 

Tapahtumia päivitetään jatkuvasti! 
Seuraa ilmoittelua osoitteesta www.kempele.fi/kulttuuripassi
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Kempele Art
Tervetuloa mukaan!

Hei sinä paikallinen kyky! 
 

Kempeleen kulttuuritoimi 
etsii erilaisia esityksiä 

Kempeleessä järjestettäviin 
tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 

 
Mukaan voivat ilmoittautua esimerkiksi 

laulajat, soittajat, kuorot, bändit, runoilijat, 
stand up-koomikot, taiteilijat 

tai näytelmäkerhot tai kuka vaan!

Ilmoittautuminen sähköpostilla 
kulttuuri@kempele.fi tai 
Kempeleen kirjastoon.

 
Liitä mukaan yhteystietosi ja

tiedot esityksestä, otamme sinuun yhteyttä!

Tenavatahti 2019 -
lastenlaulukatselmus

Kempeleen 
Santamäkitalon koululla

lauantaina 6.4.2019 
klo 14.00 

Tilaisuudesta saa 
kulttuuripassi-merkinnän.

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Santamäkitalon koulu,
Peltomiehentie 5, 90440 Kempele

KIRJAILIJAVIERAANA 
HELI SUUTARI

Showcasing research by the 

university's community

 
 

Kempeleestä kotoisin oleva 
kirjailija Heli Suutari kertoo kirjastaan 

"KAIKKI KÄÄNTYY HYVÄKSI - 
365 ajatusta itsensä auttamisesta". 

Heli kertoo kirjansa synnystä, lukee siitä otteita 
ja vastaa mielellään myös kysymyksiin!

Ma 8.4.2019 klo 18.00
Kempeleen kirjastossa

Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs.

Kuva: Stéphanie Paquot

Kempeleen kirjaston lukudiplomi otettiin 
käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 2007.  

Tuolloin lukudiplomin suoritti  
292 innokasta lukijaa.  

Viime vuonna suorittajia  oli  jo  
huimat 1064!  

 
Mitä jos tekisimme tänä vuonna 

uuden ennätyksen? 
Aikaa on toukokuun loppuun.  

 
Lähdetään siis  kaikki  mukaan 

huimaan lukuseikkailuun!

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

Tutustu e-kirjoihin 
 
 
 
 

outi.finna.fi 

KULTTUURI KIRJASTO

KEMPELEEN KIRJASTO 

PÄÄKIRJASTO

Kauppakeskus Zeppelin, 
3.krs. 
Zeppelinintie 1, 90450 
Kempele 
p. 050 316 9409
Sähköposti: 
kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu: 
www.kempele.fi/kirjasto 
Aineistotietokanta ja 
uusinnat salanumeron avulla 
www.outi.finna.fi 

Ma-pe  10 - 20
La        10 - 15

Kirjasto suljetaan pyhien 
aattoina klo 16.

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

Sljettu koululaisten loman ajan 
4.-8.3.2019. Ei omatoimiaikaa. 

LINNAKANKAAN KIRJASTO - 
OMATOIMIKIRJASTO
Linnakangastalo
Linnakaarto 20 90450 Kempele
Käynti sisäpihan kautta, E-ovi

p. 050 3169 409 (pääkirjasto)
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Ma     16-20 (omatoimiaika)
Ti       16-20 (omatoimiaika)
Ke      16-20 (omatoimiaika)
To      16-20 (omatoimiaika)
Pe      16-20 (omatoimiaika)
La      10-15 (omatoimiaika)

SATUTUOKIOT

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

Satutuokiota ei 
talvilomaviikolla to 7.3.2019.



2 • 2019

KIRJALLISUUSPIIRIT

Tavallisten miesten 
kirjallisuuspiiri to 28.2. 
klo 18.00. ”Kullervoa 
kolmella tapaa”, kirjoina 
Gene: Kullervo ja 
Tolkien: Kullervon tarina. 
Seuraavan kerran to 
28.3. klo 18.00, jolloin 
kirjana Paulow, Ari: 
Kultainen kotka. Mukana 
myös kirjailija Ari Paulow! 
Kahvi -ja teetarjoilu. 
Vetäjänä Veli-Matti Touru.
Sari Holapan 
kirjallisuuspiiri to 14.3. 
klo 18.00. Kirjana 
Seethaler, Robert: 
Tupakkakauppias. Kahvi 
-ja teetarjoilu.

eKIRJASTO

Uusi Kainuun ja Pohjois-
Pohjanmaan yhteinen 
eKirjasto avattiin Lainan 
päivänä 8.2.2019!

eKirjasto sisältää 11 

e-aineistopalvelua, joissa on 
entistä laajempi valikoima 
muun muassa e-kirjoja, 
e-äänikirjoja, e-lehtiä, 
musiikkia ja elokuvia. 
Asiakkaille tarjotaan 
aineistoja yhä useammalla 
kielellä ja monia palveluita 
on mahdollista käyttää etänä 
ja myös mobiilisovelluksen 
kautta. Osa palveluista toimii 
ainoastaan kirjaston tiloissa.

Linkit e-aineistopalveluihin 
löytyvät OUTI-
verkkokirjaston eKirjasto-
sivulta ja kirjastojen omilta 
verkkosivuilta. Palvelut 
ovat ilmaisia kirjastojen 
asiakkaille ja niitä pääsee 
käyttämään kaikilla Kainuun 
ja Pohjois-Pohjanmaan 
kirjastojen kirjastokorteilla 
ja PIN-koodilla. 
E-aineistopalveluiden 
käyttöön saa opastusta 
oman kirjaston 
henkilökunnalta.

TAPAHTUMAT

Ke 27.2. klo 16.30 - 
17.30 Totta vai tarua 
liikunnasta? -etäluento. 
Seuraamme netin 
välityksellä Rami 
Oravakankaan (ODL 
liikuntaklinikka) luentoa 
aiheesta Totta vai 
tarua liikunnasta? 
Luennolla kuullaan 
liikuntalääketieteeseen 
erikoistuvan lääkärin 
ajatuksia yleisön 
etukäteen lähettämiin 
kysymyksiin ja 
uskomuksiin liikunnasta.
Ma 8.4. klo 18.00 
kirjailijavieraana Heli 
Suutari! 
Kempeleestä kotoisin 
oleva Suutari kertoo 
kirjastaan "KAIKKI 
KÄÄNTYY HYVÄKSI 
- 365 ajatusta itsensä 
auttamisesta" (Atena). 
Heli kertoo kirjansa 
synnystä, lukee siitä 
otteita ja vastaa 
mielellään myös 
kysymyksiin.

KIRJASTON KAIKKIIN 
TAPAHTUMIIN ON VAPAA 
PÄÄSY!

KIRJASTO SOMESSA

/Kempeleen kirjasto   

/Kempeleenkirjasto

KIRJASTO

LIIKUNTAPALVELUT
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LIIKUNTAPALVELUT

KESÄN SISÄ- JA ULKOLIIKUNTAPAIKKOJEN 
HARJOITUSVUOROT OVAT HAETTAVANA

Kesäajan (4.6.-2.8.2019) liikuntasalien harjoitusvuoroja voi hakea Kirkonkylän 
yhtenäiskoulun D-talon liikuntasaliin. Kesäajan ulkoliikuntapaikkojen 
harjoitusvuorot ovat myös haettavissa (aloitus lumitilanteen mukaan 1.4. 
alkaen). Kesän vuorot tulee hakea 17.3.2019 mennessä.

Kempeleen kunta on siirtynyt sähköiseen tilavarauskalenteriin Tilamisuun: 
https://kempele.tilamisu.fi. Järjestöt ja seurat voivat hakea vuoroja suoraan 
Tilamisu -ohjelman kautta omilla käyttäjätunnuksilla. Muiden kuntalaisten tulee 
tehdä vuorohakemus liikuntasalien osalta kiinteistön/huonetilan käyttöoikeus 
hakemuksella. Ulkovuorot ulkourheilualueiden vuorohakemuksella. 
Hakemukset löytyvät kunnan nettisivuilta: www.kempele.fi/lomakkeet liikunta 
otsikon alta. Täytetty hakemus tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen juha.
vuoti@kempele.fi. 

Vuorot jaetaan ensin kunnan omaan toimintaan, järjestöille ja seuroille. Tämän 
jälkeen vapaat vuorot annetaan muille hakijoille. 

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

Poikkeavat aukioloajat
Perjantai 8.3. avoinna klo 9.00 – 18.00

Yleiset vesijumpat viikolla 10
Tiistai klo 7.30, keskiviikko klo 7.00, torstai klo 7.30

PERJANTAINA 8.3.2019 KLO 15-17.30
ZIMMARIN OPETUSALTAASSA

Lapsiperheille kivoja vesileikkejä: Hauskoja toimintapisteitä, vesileluja altaan 
täydeltä, Pentti Punin Syntymäpäivät -bändi esiintyy, sisältyy uintimaksuun. 

TERVETULOA!
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Kempeleen kunta
PL 12, 90441 Kempele
Puh: 08 5587 2200 
Fax: 08 554 8298
kempele@kempele.fi 

Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11, 
Puh: 050 463 6340

Kirkkotien päiväkoti
Kirkkotie 20, Puh: 044 497 2234

Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 4636 350

Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13, 
Puh. 050 463 6360

Puukoulun päiväkoti
Haukkasuontie 2,  
Puh. 050 4636 369

Pikkukokon päiväkoti
Pikkukokko 2, Puh. 050 463 6373

Linnakangastalon päiväkoti
Linnakaarto 20, 
Puh: 050 4636 666

Santamäkitalon päiväkoti
Peltomiehentie 5, 
Puh: 044 4972 244

Kirkonkylän 
esikoulupäiväkoti
Vihiluodontie 585 
Puh. 044 497 2243

Terveyskeskus
Kirkkotie 21
Puh: 558 72100, 

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

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

Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 4636483

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

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

Santamäen koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483

Ylikylän yhtenäiskoulu 
Nerolantie 4 
Puh: 050 316 9555, 

Linnakankaan koulu 
Linnakaarto 20 
Puh: 050 316 9488, 

Lukio 
Koulutie 4 B
Puh: 050 316 9593

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

Kempele Akatemia 
Lasten- ja nuortentila
Honkasentie 15,  
90450 Kempele

Kempele-opisto
Honkasentie 15
90450 Kempele

Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409

Virkistysuimala Zimmari
Lehmikentäntie 2, 
Puh: 050 316 9406

Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1, 
Puh. 050 463 6390

www.kempele.fi  •  
m.kempele.fi

NUORISOTYÖ

AKATEMIAN 
LASTEN- JA NUORTENTILA 
Lapset (3.-6.-luokkalaiset): 
Media- ja pelitalo ma 
klo 13.00–15.30
Mediaryhmä ti klo 14.00–15.30 

Nuoret (7.-luokkalaiset 
ja sitä vanhemmat): 
ke klo 17.00–20.00 
(myös Nuortenklubi kokoontuu) 
to klo 17.00–20.00 

Yökahvilat (7.-luokkalaiset 
ja sitä vanhemmat):
pe klo 18.00–23.00

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

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

LASTEN JA NUORTEN 
MEDIARYHMÄT

Oletko kiinnostunut somes-
ta, kuvaamisesta, blogga-
uksesta tai haluatko toimia 
nuorisopalvelujen omana 
reportterina? Ryhmät ide-
oivat ja tuottavat materiaa-
lia nuorisopalvelujen julkai-
suihin, kuten verkkolehteen 
tai Instagramiin. Osaat-
ko tai oletko kiinnostunut 
oppimaan esimerkiksi vi-
deoiden tekemistä, kuvi-
en muokkausta tai mark-
kinointia? Tule mukaan ja 
kerro hauskat/hullut ideasi, 
ne ovat parhaita! 
Lisätiedot ja ilmoittautumi-
nen: Heidi Marjomaa-Mik-
kola ja Matias Jurmu

NUORTEN TIETO- JA 
NEUVONTAPALVELU 

Kempeleen pääkirjasto, Zeppe-
linintie 1, 90450 Kempele tors-
taisin klo 16–18

Tavoitat Kempeleen nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelun myös 
WhatsAppin kautta, 
p. 050 3169 694. Voit myös jät-
tää yhteydenottopyynnön yh-
teydenottolomakkeella osoit-
teessa www.kempele.fi/nuori-
sopalvelut.

Nuorten tieto- ja neuvontapal-
velu tarjoaa kaikille alle 30-vuo-
tiaille kempeleläisille maksu-
tonta tietoa, ohjausta ja neu-
vontaa erilaisissa nuorten elä-
mään liittyvissä kysymyksissä 
ja tilanteissa. 

ETSIVÄ NUORISOTYÖ 
Etsivä nuorisotyö auttaa 
15–28-vuotiaita kempeleläi-
siä nuoria. Etsivän nuorisotyön 
kautta nuoret saavat tietoa eri 
palveluista ja mahdollisuuksis-
ta esim. opiskeluun, työnha-
kuun, toimeentuloon tai tervey-
teen liittyvissä asioissa sekä 
käytännön apua asioiden hoita-
misessa. Etsivällä nuorisotyöllä 
on myös pienryhmätoimintaa. 
Työntekijöihin voi olla suoraan 
yhteydessä tai jättää yhteyden-
ottopyynnön kunnan kotisivuilla 
olevan yhteydenottolomakkeen 
kautta.

NUORTEN 
TYÖPAJATOIMINTA 

Zuumi-paja on starttipajatoi-
mintaa, jonka tehtävänä on tar-
jota tukea alle 29-vuotiaiden 
työttömien ja ilman opiskelu-
paikkaa olevien nuorten elä-
mänhallintaan. Pajalle hakeu-
dutaan kunnan kotisivuilla ole-
van lomakkeen kautta, kaikki 
hakijat haastatellaan.

Seinättömän työpajan työval-
mennus tarjoaa tukea ja ohjaus-
ta kempeleläisille alle 29-vuoti-
aille työttömille työnhakijoil-
le. Seinättömälle työpajalle voi 
hakeutua jos oma koulutus- tai 
urapolku on vielä mietinnässä ja 
työ- tai koulutuspaikka puuttuu. 
Jos olet kiinnostunut seinättö-
mästä työpajasta, ota yhteyt-
tä Stiinaan tai jätä yhteyden-
ottopyyntö kunnan kotisivujen 
kautta.

HIIHTOLOMA

Ti 5.3. Lasten Kempele Games 
klo 12.00–15.00 Akatemialla
- erilaisia pelejä konsoleista lau-
tapeleihin.
- Fortnite-turnaus, alle 12-vuoti-
aille huoltaja mukaan.
- vanhemmille suunnattu pelaa-
misen info.
Lasten minilanit klo 12.00–19.00 
Akatemialla
- mukaan mahtuu 10 pelaajaa 
- oma tietokone ja muut pelivä-
lineet mukaan
- ilmoittautumiset Heidi Marjo-
maa-Mikkolalle

Ke 6.3.
Lasten digipäivä klo 12.00–
15.00 Zeppelinin pääkirjastolla 
- erilaisia digitalisaatioon ja me-
diaan liittyviä toimintapisteitä
Nuortenilta klo 17.00–20.00 
Akatemialla

To 7.3.
Lasten Löhölinssit -elokuvahet-
ki klo 12.00–15.00 Akatemialla
- mahdollisuus livekuvaan ja 
elokuva-arvosteluun
Nuorten Löhölinssit -elokuva-
hetki ja nuortenilta klo 17.00–
20.00 Akatemialla
- mahdollisuus livekuvaan ja 
elokuva-arvosteluun

YHTEYSTIEDOT
Nuorisopalvelujen päällikkö
Sanna Tauriainen, p. 050 3078 981

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

Vapaa-ajanohjaaja
Petri Huurinainen, p. 044 4972 286

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

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

Seinätön työpaja
Stiina Leino, p. 040 6634 195

Sähköpostiosoitteet 
ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@kempele.fi
Lisää tietoa toiminnastamme 
osoitteesta: www.kempele.fi/
nuorisopalvelut

/ Kempeleen nuorisopalvelut

/ @kempeleen_nuorisopalvelut

NUORISOPALVELUT


