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Kempele kasvaa ja #halii
Kempeleen kunta kasvaa vauhdilla, mikä näkyy taloudessa toimintakulujen kasvuna ja runsaina investointeina. Toisaalta kasvun myötä
myös tulotkin kasvavat. Talouden
suunnittelu on jatkuvaa tasapainoilua kasvavien kulujen ja tuottojen
kanssa. Jotta kunta pystyy myös
jatkossa investoimaan ja tarjoamaan kuntalaisille laadukkaita palveluita, tulee kunnan talouden pysyä hyvällä tasolla.

Kasvu kerryttää
tuloja
Ensi vuoden verotulojen arvioidaan
kasvavan noin viidellä prosentilla.
Kuluvana vuonna kunnan asukasluvun kasvu on ollut ennakoitua nopeampaa ja asukasluvun kasvulla

on suuri vaikutus tulevien vuosien
kunnallisveron kertymään. Lisäksi Kempeleeseen on tullut viime
aikoina ennätysmäärät uusia yrityksiä ja kempeleläisten yritysten
maksamat yhteisöverot ovat kehittyneet keskimääräistä paremmin,
minkä seurauksena myös kunnan
yhteisöverotulot kasvavat. Valtionosuudet sen sijaan ovat laskeneet
viime vuosina eikä niiden kasvun
varaan ole paljoa varattu tuleville
vuosille.
Lähivuosien verotulojen kehitys
näyttää kokonaisuudessaan hyvältä. Epävarmuutta verotulojen kehitykseen tuovat yleisen taloustilanteen suunta ja uuden hallitusohjelman mahdolliset verolinjaukset.
Veroprosentit säilyvät ensi vuodelle ennallaan ja jatkossakin asiat
pyritään järjestämään tehokkaasti

niin, että veronkorotuksilla ei tarvitse rasittaa kuntalaisten kukkaroita.

Palveluissa
kasvupaineita
Kunnan nopea kasvu tuo paineita
henkilöstölle ja nykyisille resursseille. Kunnan toimintakulut kasvavat
tällä hetkellä noin 4-5 % vauhdilla,
mikä lisää vuotuisia kuluja n. 4-5
miljoonalla eurolla. Ensi vuodelle
kulujen kasvua kiihdyttävät erityisesti viimeisimmät virka- ja työehtosopimusneuvottelut, jotka toivat
kunnille runsaita palkankorotuksia.
Kulujen kasvua pyritään kuitenkin
jatkuvasti hillitsemään uusilla toimintamalleilla ja priorisoimalla rekrytointeja. Tästä huolimatta kunnan
palvelukseen palkataan ensi vuon-

nakin reilut 25 uutta henkilöä.
Kempele on toteuttanut viimevuosina historiansa suurinta investointiohjelmaa. Kuluvan vuoden investoinnit asettuvat n. 20 miljoonan
tasolle ja ensi vuonnakin investoidaan n. 15 miljoonan euron edestä. Investointien myötä kunnan lainakanta kasvaa merkittävästi ja kohoavat rahoituskustannukset haastavat kunnan taloutta. Uudet suurinvestoinnit tulee harkita jatkossa
tarkkaan ja investoinneissa tulisi
pystyä vetämään hieman henkeä.
Tämä tosin voi olla vaikeaa, sillä
uusia investointeja on tyrkyllä jatkuvasti.

#Kempelehalii
Henkilöstön keskuudessa on hyvä
meininki ja töitä tehdään yhdessä

Kempeleen kunnan eteen. Työskentely kasvavassa kunnassa on
mielenkiintoista, mutta toisaalta
haastavaa.
Muutoksia tulee ja suunnitelmat
muuttuvat, mutta tämä pitää paatuneimmankin virkamiehen hereillä. Jo ilmiöksi nousseen #Kempelehaliin mukaisesti välillä kuitenkin
halitaan.
Visiomme ”Rohkea edelläkävijä
– turvallinen kasvukunta” haastaa
meidät, mutta myös tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa hienoja juttuja, joista jossain muualla voidaan
ehkä vain haaveilla.

Juho Leppänen
talousjohtaja
Kempeleen kunta

Rakennusvalvonta on muuttanut
kunnantalolta Vihikariin
Rakennusvalvonta palvelee 8.11.2018 alkaen osoitteessa Vihikari 10.
Aukioloajat
Rakennusvalvonta on avoinna ma-pe klo 08:00-15:00.
Rakennusvalvonta vastaanottaa asiakkaita ilman ajanvarausta joka keskiviikko klo 08:00- 11:00 / 12:00-15:00
Muina ajankohtina erillisen ajanvarauksen kautta.
Ajanvarauksen voi tehdä joko puhelimitse tai sähköpostitse rakennusvalvonnan henkilöstön kautta.
Tarkastusinsinööri Teemu Poikela ottaa vastaan rakentamiseen liittyvät katselmuspyynnöt:
p.050 4682 828 / teemu.poikela(at)kempele.fi
Lupakäsittelyyn liittyvissä asioissa ota yhteys rakennustarkastajiin:
rakennustarkastaja Hannu Paasovaara p. 050-4636 520 / hannu.paasovaara(at)kempele.fi
rakennustarkastaja Hannu Hanhela p. 044- 4972 271 / hannu.hanhela(at)kempele.fi
Yleinen asiakasneuvonta:
lupasihteeri Raili Kiviniitty
p. 050- 3169 660 / raili.kiviniitty(at)kempele.fi
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KEMPELE-OPISTO
Kevätlukukaudella alkaville kursseille ja myös koko lukuvuoden
kestäville kursseille voi ilmoittautua Kempele-opiston nettisivun
kautta tai puh. 050 4636 431.
Mikäli saat paikan koko lukuvuoden kestävälle kurssille
kevätlukukaudeksi, laskutamme
kurssimaksusta vain kevään
osuuden.
Ilmoittautuminen on aina sitova.
Kurssipaikan peruutuksen voi
tehdä veloituksetta 5 vrk ennen
kurssin alkua. Muussa tapauksessa veloitamme koko kurssimaksun.
Koko lukuvuoden kestäville
kursseille ei tarvitse ilmoittautua
uudelleen kevätkaudeksi. Ilmoittautuminen on voimassa koko
lukuvuoden.
Mikäli olet jäänyt varasijalle
jollekin kurssille, on ilmoittautumisesi voimassa myös tässä
tapauksessa kevätlukukauden
loppuun asti. Otamme yhteyttä
varasijalle jääneeseen siinä
vaiheessa, kun paikka vapautuu
kurssille ja tässä vaiheessa voit
päättää otatko paikan vastaan ja
sen jälkeen laskutamme sinulta
kurssimaksun.
Kevätlukukausi käynnistyy
viikolla 2 (7.1.2019 alkaen).
TAMMI- JA HELMIKUUSSA
ALKAVIA KURSSEJA:
110461 Punontaa kierrätysmateriaaleista
SANTAMÄKITALON KOULU,
TEKN.LK.
Peltomiehentie 5
ti 17.30-20.45
15.1.2019-26.2.2019
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 42,00 e
Opi perinteistä uudella
tavalla! Maito- ja mehupurkit,
sanoma- ja aikakausilehdet, kahvi- ja muovipussit
sekä monet muut kotiin
kertyvät pakkausmateriaalit
sopivat perinteisten punontatekniikoiden materiaaleiksi.
Palttina, spiraali ja ristipunonta ovat tuttuja sidoksia mm.
tuohi- ja kaislapunonnassa.
Kerää materiaalia!
110410 Kankaanpainanta
TAITOLA
Asemantie 1
la 10.00-16.45
su 10.00-16.45
26.1.2019-27.1.2019
Paula Vainio
Kurssimaksu 36,00 e
Tule maalaamaan, kuvioimaan
ja painamaan kankaita painoväreillä. Helpot ja monipuoliset painovärit antavat paljon
mahdollisuuksia; voit kuvioida
kankaita jatkojalostusta varten
tai tuunata valmiita vaatteita,
kodintekstiileitä ja kankaita.
Varmasti uniikki vaate syntyy itsepainetusta kankaasta.
Tarkemmat ohjeet tarvikkeista
toimitetaan sähköpostilla ilmoittautumisen jälkeen. Painovärit
maksetaan erikseen käytön
mukaan.
110467 Makramee solmeilu
lapsille ja nuorille

TAITOLA
Asemantie 1
pe 17.00-21.00
1.2.2019-8.2.2019
Leena Oikkonen
Kurssimaksu 25,00 e
Kurssilla solmeilemme
erilaisia makrame-tekniikkaan
kuuluvia solmuja valmistaen
käsikoruja, korvakoruja,
kaulakoruja sekä asusteita.
Halutessasi voit valmistaa
myös isompia makrameetöitä
kuten amppeleita ja sisustustekstiilejä. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ilmoittautumisen
yhteydessä, saat viikko
ennen kurssin alkua infoa
tarvittavista materiaaleista.
Kurssista saa leiman
Kulttuuripassiin.

23.2.2019-6.4.2019
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 30,00 e
Vauhdikasta tanssiliikuntaa
brasilialaisilla tansseilla
(samba-reggae, 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 ja
trendikkäin lisukkein.
Rentoa, hauskaa ja hikistä
sekä aitoa brasifiilistä!

110450 Kahvipussit uusiokäyttöön
TAITOLA
Asemantie 1
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
9.2.2019-10.2.2019
Aili Heikkinen
Kurssimaksu 36,00 e
Punotaan mm. koreja ja kasseja
suora- ja vinopäätteisen lastukorin tapaan. Ota mukaan oma
metalliviivain, pihdit, pyykkipoikia, sakset ja maalarinteippiä.
Sopii myös aloittelijoille. Taitolassa on muutamia kahvipusseja
kurssilaisten käyttöön.

830139 Perheet liikkeelle –
jumppa
SANTAMÄKITALON KOULU,
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5
ke 18.00-19.00
9.1.2019-17.4.2019
Jenna Haiko
Kurssimaksu 30,00 e
Iloinen lapsen ja aikuisen yhteinen liikuntatuokio. Opettelemme
monipuolisesti liikuntataitoja,
-leikkejä ja -pelejä. Välineenä
käytämme omaa kehoa, erilaisia
välineitä ja musiikkia. Jokaisen
tunnin lopussa on temppurata.
Taatusti hauskaa yhdessäoloa
ja saattaa hiki tulla aikuisillakin
jumpan tiimellyksessä. Ryhmä
sopii parhaiten lapsille, jotka
kävelevät itsenäisesti. Kurssimaksu sisältää yhden aikuisen
ja yhden lapsen. Useammasta
lapsesta veloitetaan 50% kurssimaksusta. HUOM! ILMOITATHAN SEKÄ LAPSEN ETTÄ
AIKUISEN TIEDOT ERIKSEEN.

110300 Grafiikkapaja lapsille
TAITOLA
Asemantie 1
to 16.15-17.45
21.2.2019-28.2.2019
Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 18,00 e
Lyhytkurssin aikana tutustutaan yksinkertaisiin painomenetelmiin kuvan tekemisessä. Kurssilaiset valmistavat itse painolaatan, jolla
tehdään väri- ja kuviointikokeiluja. Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksuun.Kurssista
saa leiman Kulttuuripassiin.
110445 Kalannahkaa
käsitöihin
TAITOLA
Asemantie 1
pe 17.00-21.00
la 09.30-16.15
su 09.30-15.15
22.2.2019-24.3.2019
Sirpa Juusola
Kurssimaksu 46,00 e
Opi valmistamaan raa’asta
kalannahasta kasviparkittua
nahkaa ja valmista siitä vapaavalintainen työ, esimerkiksi
ranneke tai pieni pussukka.
Kurssi koostuu kahdesta osiosta
joiden välissä on kotona tehtävä
parkitustyö. Ensimmäinen
osa on 22.-23.2. ja toinen osa
22.-24.3.2019. Mukaan tarvitset seuraavat välineet: sakset,
leikkuulauta, esiliina, kumihanskat, sanko + kansi, näskäin
(metallinen paistinlasta, tylsähkö
puukko tms. käy myös), jälkimmäisellä kerralla lisäksi ompelutarvikkeet.
110518 Sambic ® - Brasilialaisia tansseja, kevät
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15
la 11.00-12.30

830142 Hyvän olon lauantai
C
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15
la 11.00-13.15
19.1.2019
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 18,00 e
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.
830143 Hyvän olon lauantai D
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15
la 11.00-13.15
9.2.2019
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 18,00 e
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.
830202 Rentoutus- ja
stressinhallintaviikonloppu
B
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15
la 10.00-14.15
su 12.30-16.45
16.2.2019-17.2.2019
Katariina Porthan-Ylimäinen
Kurssimaksu 38,00 e
Tällä kurssilla perehdymme
mielen ja kehon rentoutumiseen, itsetuntemukseen sekä
hermoston rauhoittamiseen
ja tasapainottamiseen hyvin
kokonaisvaltaisella tavalla.
Oleellista mielen rauhoittumiselle on mielen läsnäolo
kehossa, ja siten läsnäolo
tässä 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 ja jopa hoitaa
stressin oireita. Viikonlopun
sisältö: Lauantai: Rentoutuksen perusteita, rentoutus- ja
hengitysharjoituksia mielen
ja kehon irti päästämiselle,
stressioireiden neutralisointi,
läsnäoloharjoitukset ja hyvän
olon harjoitukset, rentoutuminen liikkeen ja kehonhuollon avulla. Sunnuntai:
Mindfullness ja visualisointi,
tunnetilojen kokeminen ja niiden merkitys rentoutumises-

sa, kehoterapiamenetelmiä
syventämään mielen ja kehon
yhteyttä, sekä syvärentouttava Sointukylpy. Mukaan
tarvitset jumppapatjan,
lämpimät ja rennot vaatteet,
sekä halutessasi muistiinpanovälineet ja eväät.
810203 Pasta, Pasta ja Pasta
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, D-TALO,
KOTITALOUSLK
Koulutie 4 A 6
la 10.00-13.15
19.1.2019
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 26,00 e
Valmistamme tuorepastaa
yhdessä. Opimme taikinan
tekemisen tekniikan sekä eri
pastalajit. Lopuksi nautimme
yhdessä valmistamamme aterian. Kurssi ei sovi keliaakikoille.
Muut erityisruokavaliolla olevat
ottakaa yhteyttä opettajaan
10 päivää ennen kurssipäivää
(sandra.marcelletti@gmail.com).
Raaka-ainekustannukset sisältyvät kurssin hintaan. Kurssin
alaikäraja on 16 vuotta.
810208 Kreikkalaiset
klassikot – Pavut ja linssit
KIRKONKYLÄN
YHTENÄISKOULU, D-TALO,
KOTITALOUSLK
Koulutie 4 A 6
la 10.00-13.15
26.1.2019
Anthi Kelempisioti
Kurssimaksu 26,00 e
Pavut ja linssit ovat edullista
ja herkullista terveysruokaa.
Opimme käyttämään erilaisia
palkokasveja kreikkalaisen
ruokavalion mukaan ja lopuksi nautimme yhdessä tehdyt
ruoat. Raaka-aineet sisältyvät
kurssimaksuun. Ota mukaan
esiliina ja sisäkengät. Kurssin
alaikäraja on 16 vuotta.
Voit tutustua kurssitarjontaamme
kokonaisuudessaan nettisivullamme. Sieltä löytyy myös
sähköinen näytöllä selattava
versio opinto-ohjelmasta, jonka
voi myös tulostaa.
Kempele-opisto tarjoaa opintoja
myös kesällä 2019. Esite opinnoista ilmestyy maaliskuussa.
Seuraa ilmoitteluamme!

Toimistomme on suljettuna
21.12.2018 – 3.1.2019.

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
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LIIKUNTAPALVELUT
Zimmarin joulun ja vuoden vaihteen
poikkeavat aukioloajat:
Joulu 23. – 25.12. suljettu
Tapaninpäivä 26.12. avoinna klo 9.00 – 17.00
Torstai 27.12. avoinna klo 12.00 – 21.00
Uusivuosi 31.12. – 1.1. suljettu
Keskiviikko 2.1. avoinna klo 12.00 – 21.00
Lauantai ja sunnuntai 19. – 20.1. suljettu (Kempele-uinnit)

Yleiset vesijumpat viikoilla 52 – 1
•
•
•
•

Perinteinen kinkunsulatusjumppa 26.12. klo 10 (isoallas)
Sunnuntai 30.12. klo 10 (isoallas)
Torstai 3.1. klo 7.30 (isoallas)
Sunnuntai 6.1. klo 10 (isoallas)

JÄÄKIEKKOKAUKALOIDEN
HARJOITTELUVUOROT 2018-2019
Talven ulkourheilualueiden jääkiekkokaukaloiden harjoitusvuoroja voi
hakea 16.12.2018 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
Uimakoulu Pikku Joutsen toivottaa vauvauimarit
tervetulleiksi Zimmariin tammikuussa
Kevään vauvauinti alkaa Virkistysuimala Zimmarissa Uimakoulu Pikku Joutsenen järjestämänä
5.1.2019 alkaen.
Ryhmät ovat lauantaisin 8.00-11.00:
* aloittaville vauvauimareille 3kk-2v
* aloittaville 2-7v uimakoulu vanhempien kanssa
* jatkaville vauvauimareille 3kk-2v
Ilmoittautuminen 5.12.2018 klo 9.00 alkaen: www.pikkujoutsen.fi
Huom. Vauvauintia ei ole 19.1. (Uintikisat)
Tervetuloa!
Uimakoulu Pikku Joutsen on vauvauintiin ja pienten 2-7 –vuotiaiden lasten uimaopetukseen keskittyvä
uimakoulu. Pikku Joutsenessa toimitaan lasten ehdoilla koulutettujen ohjaajien opastuksella pienryhmissä.
Tavoitteina on, että lapsille muodostuu hyvä suhde veteen, liikuntaan ja musiikkiin. Lasten itsetunnon
kehittyminen saa uimakoulussa myös hyvän pohjan ja he oppivat säännöllisessä harrastuksessaan
vähitellen uimaan. Pikku Joutsenessa opetus tapahtuu leikin varjolla ja harjoituksissa lauletaan paljon
kansanlauluja. Opetus etenee progressiivisesti eri tasoryhmissä. Uimakoulu Pikku Joutsenen johtaja
Eevaliisa Anttila toivottaa kaikki kiinnostuneet lapsiperheet
tervetulleiksi: ”On ilo aloittaa Kempeleessä, jossa on vahvat
perinteet monipuolisessa ja laadukkaassa vesiliikunnassa.
Vauvauintia on Kempeleessä järjestetty jo todella pitkään ja se
on täällä luonnollinen osa lapsiperheiden harrastusvalikoimaa.
Otamme sen järjestämisestä viestikapulan vastaan ja
haluamme tehdä työmme mahdollisimman hyvin. Otamme
mielellään vastaan myös kehittämisideoita ja palautetta.”

KULTTUURI
Kulttuuripassitapahtumat
2018-2019
Kempele-opisto
Kurssi 110300: Grafiikkapaja lapsille.
Kurssimaksu 18,00 €
Kurssi 110435: Koululaisten
käsityöpaja. Kurssimaksu 45,00 €
Kurssi 110438: Kesäkässää
koululaisille. Kurssimaksu 36,00 €
Kurssi 110467: Makramee solmeilu
lapsille ja nuorille. Kurssimaksu 25,00 €
Kempeleen kirjasto
La 12.1.2019 klo 11 ja klo 13 Muurahaisia pesässä - Tarinoita ja
lauluja. Koko perheen konsertti. Esiintymässä Soiva Siili ja stand
up -koomikko Matti Patronen.
Kempeleen kirjaston vaihtuvat taidenäyttelyt: Tutustumalla
Kempeleen pääkirjastossa oleviin taidenäyttelyihin saat
kulttuuripassileiman! Huom. Yhdestä näyttelystä vain yksi leima.
Kempele Akatemia
La 23.2. klo 13 Nuojuan teatteripaja esittää: Veikko-pappa ja 101
yhteyttä maailmaan. Liput 5 euroa. Liput myy Kempeleen kirjasto.
Kempeleen kotiseutumuseo
La 15.12. klo 10-14 Museon joulu. Vapaa pääsy!
Kirkonkylän koulun D-talo, juhlasali
La 2.2.2019 klo 13 Vatsastapuhuja Sari Aalto. Liput 5e lapset
(0-16v.), 10e aikuiset. Ennakkoliput Kempeleen kirjastosta
tai Tiketistä. Tiketistä ostettuihin lippuihin lisätään 1,50e
palvelumaksu.
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

Museon joulu
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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.
Muutoksia aukioloaikoihin:
La 22.12. – ke 26.12. suljettu.
Myös palautusluukku on
kiinni!
Avoinna to 27.12. - pe 28.12.

klo 10-16, la 29.12. suljettu.
Ma 31.12. klo 10-16.
Ti 1.1.2019 suljettu. Ke
2.1.2019 auki normaalisti klo
10-20.
Pääkirjasto, Tietotorin ja
Linnakankaan kirjastot
suljettu 3. – 5.1.2019
Vaalan kirjaston OUTIkirjastoihin liittämisen
takia. Myös muut OUTIkirjastot ovat kiinni ja
OUTI-verkkokirjasto on
suljettu. Palautusluukku
on kiinni sulkuaikana.
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
Suljettu 24.12.2018 –
6.1.2019 koululaisten loman
ajan.

LINNAKANKAAN
KIRJASTO OMATOIMIKIRJASTO
Linnakaarto 20
90450 Kempele
p. 050 3169 409 (pääkirjasto)
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Ma 16-20 (omatoimiaika)
Ti
Suljettu
Ke
16-20 (omatoimiaika)
To
Suljettu
Pe
16-20 (omatoimiaika)
La
10-15 (omatoimiaika)
Avoinna to 27.12. – pe 28.12.
klo 9-20 (omatoimiaika). La
29.12. klo 10-15 (omatoimiaika). Ma 31.12. klo 9-20
(omatoimiaika). Ke 2.1.2019
klo 9-20 (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!
Syksyn 2018 viimeinen
satutuokio to 20.12. klo 10.
Satutuokiot jatkuvat jälleen

2019 to 10.1. klo 10!
KIRJALLISUUSPIIRIT
Tavallisten miesten kirjallisuuspiiri to 13.12. klo
18. Kirjana Panteleimon:
Tapahtui jouluaattona.
Kahvi -ja teetarjoilu.
Vetäjänä Veli-Matti Touru.
Kirjallisuuspiirit jatkuvat
myös kevätkaudella
2019! Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan
myöhemmin. Seuraa
ilmoittelua!
KIRJASTON KOTIPALVELU
Kirjaston kotipalvelulla
tarkoitetaan kirjastoaineiston
toimittamista maksutta
asiakkaalle kotiin. Palvelu
on tarkoitettu niille, jotka
eivät itse pääse asioimaan
kirjastoon esim. korkean iän,
sairauden tai toimintakyvyn
muunlaisen heikentymisen
takia.

TAPAHTUMAT
La 12.1.2019 klo 11
ja klo 13 Muurahaisia
pesässä - Tarinoita ja
lauluja. Koko perheen
konsertti. Esiintymässä
Soiva Siili ja stand up
-koomikko Matti Patronen. Esityksen kesto n.
40 min ja on sisällöltään
sopiva kaikenikäisille.
Huom. Kaksi esitystä!

KIRJASTON KAIKKIIN
TAPAHTUMIIN ON VAPAA
PÄÄSY!
KIRJASTO SOMESSA

/Kempeleen kirjasto

/Kempeleenkirjasto

Kysy lisää kirjastosta p. 050
316 9409.

Kempeleen kirjasto luopuu
myytävistä muovikasseista
2.1.2019 alkaen
Kirjastolta voit lainata kestokasseja:
• laina-aika 4 viikkoa
• myöhästymismaksu 0,15e/pv
• palautus ainoastaan
Kempeleen kirjastoon
Kassien kierrätyspiste:
Voit ottaa pisteeltä käytetyn muovipussin
tai kestokassin tai tuoda puhtaita ja
tarpeettomia muovikasseja tai kestokasseja
muiden otettavaksi!

Kirjastolla on myös
myytävänä kestokasseja:
OUTI-kirjastokassi, hinta 3 euroa
Kempele-kassi, hinta 5 euroa

Soiva Siili
&
Matti Patronen
La 12.1.2019 klo 11 & klo 13

Kempeleen kirjastossa
Huom. Kaksi näytöstä! Vapaa pääsy!
Sopii
äisille!
k
i
n
e
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NUORISOPALVELUT
NUORISOTYÖ

TIETOTORIN LASTEN- JA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
ma, ti ja to klo 13.00–15.30
Nuoret (5.-7.-luokkalaiset):
ma klo 17.00–20.00 (5.-6. lk. klo 17.00–19.00)
AKATEMIAN LASTEN- JA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
Media- ja pelitalo ma klo 13.00–15.30
Mediaryhmä ti klo 14.00–15.30 (ennakkoilmoittautuminen kunnan
kotisivuilta)
Nuoret (7.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat):
ke klo 17.00–20.00
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

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö auttaa 15–28-vuotiaita kempeleläisiä. Etsivän
nuorisotyön kautta nuoret saavat tietoa eri palveluista ja
mahdollisuuksista esim. opiskeluun, työnhakuun, asumiseen, vapaaaikaan, toimeentuloon tai terveyteen liittyvissä asioissa. Työntekijän
kanssa yhdessä pyritään löytämään nuoren tilanteeseen sopivat
palvelut ja jatkopolut. Etsivä nuorisotyöntekijä on käytännön apuna
asioiden selvittelyssä ja hoitamisessa. Tuki on maksutonta ja perustuu
luottamukseen sekä vapaaehtoisuuteen. Etsivällä nuorisotyöllä on
myös nuorille aikuisille suunnattua pienryhmätoimintaa. Työntekijöihin
voi olla suoraan yhteydessä tai jättää yhteydenottopyynnön kunnan
kotisivuilla olevan lomakkeen kautta.

Nämä aikataulut ovat voimassa 13.12. saakka. Uudet aikataulut
julkaistaan mahdollisimman pian osoitteessa www.kempele.
fi/nuorisopalvelut sekä sosiaalisen median kanavissamme.
Säännöllinen toiminta on tauolla 14.12.2018–6.1.2019.

Kempeleen pääkirjasto, Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
torstaisin klo 16–18
Tavoitat Kempeleen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun myös
WhatsApp:sta,
p. 050 3169 694
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu tarjoaa kaikille alle 30-vuotiaille
kempeleläisille maksutonta tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa
nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa.
Voit tulla käymään aukioloaikoina ilman ajanvarausta tai varata oman
ajan. Saat tietoa ja ohjausta muun muassa työnhakuun, opiskeluun,
asumiseen, harrastuksiin ja muihin sinua koskeviin ja askarruttaviin
kysymyksiin liittyen.

YHTEYSTIEDOT
vs. Nuorisopalvelujen päällikkö
Sari Okkonen, p. 050 3078 981
Nuoriso-ohjaajat
Matias ”Matti” Jurmu, p. 044 4972 288
Pirjo Ranta, p. 050 3078 678
Heidi Marjomaa-Mikkola, p. 040 1821 244
Vapaa-ajanohjaaja
Petri Huurinainen, p. 044 4972 286
Etsivä nuorisotyö
Laura Sarjanoja, p. 050 3163 740
Marika Arola, p. 050 3163 741
Zuumi-paja
Piritta Mäntyjärvi, 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

LASTEN MEDIARYHMÄ
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, sarja- tai pilakuvien tekemistä ajankohtaisista
uutisista? Tule mukaan ja kerro hauskat/hullut ideasi, ne ovat
parhaita!
Lisätiedot: Heidi Marjomaa-Mikkola ja Matias Jurmu.
NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU
Kempele Akatemia, Honkasentie 15, 90450 Kempele
keskiviikkoisin klo 17–18

Seinätön työpaja
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. Seinättömän
työpajan tavoitteena on selkeyttää ammatinvalintaa, tarkentaa
jatkosuunnitelmia ja parantaa nuoren valmiuksia päästä avoimille
työmarkkinoille.

Kempeleen nuorisopalvelut
NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA
Zuumi-paja on starttipajatoimintaa, jonka tehtävänä on tarjota tukea
alle 29-vuotiaiden työttömien ja ilman opiskelupaikkaa olevien nuorten
elämänhallintaan. Pajatoiminta tukee nuoren etenemistä kohti hänen
omia tavoitteitaan. Pajalle hakeudutaan kotisivuilla olevan lomakkeen
kautta, kaikki hakijat haastatellaan.

@kempeleen_nuorisopalvelut
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Joulun aukiolot kunnan toimipisteissä
ARA:n asumisneuvojatoiminnan
avustusten haku auki
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2019
yhteensä 0,9 miljoonan euron edestä avustuksia asumisneuvojatoimintaan,
mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2019 talousarviossa tarkoitukseen
määrärahavaltuuden. Vuoden 2019 määrärahaa koskeva haku on
3.12.2018-17.1.2019. Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy
http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_
asumisneuvontatoimintaan.

Kempele-opiston toimisto on suljettuna 21.12.2018 – 3.1.2019.
Kirjastojen joulun aukioloajat ja poikkeukset löytyvät
verkkosivuilta: www.kempele.fi/kirjasto
Kunnan hallinto osoitteissa Asemantie 1 ja Vihikari 10 on suljettuna
27.12. - 1.1.2018 välisenä aikana.
Nuorisopalveluiden säännöllinen toiminta on tauolla 14.12.2018 - 6.1.2019.
Sosiaalitoimistossa puhelinpäivystys kiireellisissä asioissa 27. - 28.12.
ja 31.12. klo 8-16, p. 044 4972 273.
Terveyskeskuksen vastaanotot ja neuvolat ovat avoinna normaaliaikatauluilla,
toiminta on lähinnä kiire- ja päivystysvastaanottoa.
Ylikylän hammashoitola on suljettuna 27. - 31.12.2018.
Zimmarin aukioloajat löytyvät kuntatiedotteen Zimmari-osiosta.

Kempeleen kunta
Kunnantalo
Asemantie 1
PL 12, 90441 Kempele
Puh: 08 5587 2200
Fax: 08 554 8298
kempele@kempele.fi
Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11,
Puh: 050 463 6340
Kirkkotien päiväkoti
Kirkkotie 20, Puh: 044 497 2234
Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 4636 350
Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13,
Puh. 050 463 6360

Kerro tapahtumastasi
Kempeleen omassa
tapahtumakalenterissa!
Voit ilmoittaa tapahtuman
käyttämällä kunnan nettisivulta
löytyvää Ilmoita uusi tapahtuma
-linkkiä.
Maksuton tapahtumakalenteri
sijaitsee osoitteessa kempele.fi
etusivulla.
Tervetuloa mukaan kokoamaan
kattavaa listausta kuntamme
menovinkeistä!

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

Hyvää joulua
ja
onnellista
uutta vuotta
2019!
toivottaa
Museon pukki ja
Kempeleen kunnan väki

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

