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Tiilitie tyhjenee

Sosiaalitoimisto, työllistämispalvelut sekä 
ikääntyvien palvelut muuttavat Tiilitieltä osoit-
teeseen Voimatie 6 A, 90440 Kempele.

Palvelut löytyvät uudesta osoitteessa 20. 
tammikuuta alkaen.
Tiilitorilla (Tiilitie 2) sosiaalitoimiston yhtey-
dessä sijaitsevan postilaatikon käyttö päättyi 
17.1.2020. Postilaatikko on siirtynyt terveys-
keskuksen yhteyteen.

Kunnan postilaatikko muutti
Kuntaan osoitettua postimaksutonta postia voi 
jättää nyt kahteen osoitteeseen:
•  Kirkkotie 21, ovi A1 vieressä olevaan kun-

nan laatikkoon (terveyskeskuksen pääoven 
oikealla puolella). 

• Vihikari 10 ulko-oven vieressä olevaan kun-
nan postilaatikkoon.

Posti ohjataan eteenpäin entiseen tapaan. 

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia jatkuvasti 
myös matkailualalle. Aikaisemmin matkailutarjon-
taan tutustuttiin selaamalla messuilta tai matkatoi-
mistosta haettuja paperisia katalogeja, jonka jäl-
keen varattiin matka virkailijan avustuksella tai itse 
tiedustelemalla saatavuutta puhelimitse tai sähkö-
postilla. Tämä käytäntö elää yhä, mutta rinnalle on 
tullut myös reaaliaikaisia digitaalisia varausvaihto-
ehtoja, joiden kirjo jatkaa kasvamistaan. 

Digitaalisen varauksen etuina ovat reaaliaikainen 
saatavuuden ja hinnan tarkastelu sekä mahdolli-
suus ostaa milloin tahansa. Matkan ostaminen on 
täysin ajasta ja paikasta riippumatonta, eikä vas-
tausta saatavuudesta tarvitse odottaa. 

Verkon kautta elämyksiin
Majoitus- ja kuljetuspuolella tämä toimintatapa on 
jo tuttu, mutta rinnalle ovat tulleet nyt myös oh-
jelmapalvelut ja elämystuotteet, joita harrastajat 
voivat tuottaa myös itse ja myydä verkossa mat-
kailijoille. AirBnBn kaltainen alustatalous on tullut 
jäädäkseen myös elämysten myyntiin. Alustat ovat 
suurimpia matkailutuotteiden välittäjiä, omistamat-
ta itse yhtään tuotetta. 

Varauskanavien vahvuus on keskittämisessä ja 
yhteismarkkinoinnissa – kaikki vastaavat tuotteet 
löytyvät samasta osoitteesta ympäri maailmaa. 
Täytyy tehdä tunnetuksi vain yksi tuote, jonka al-
ta kaikki löytyy. Tätä logiikkaa kannattaa soveltaa 
myös monessa muussakin yhteydessä.

Elämys- ja ohjelmapalvelupuolelle on syntynyt 
useita uusia varausportaaleja viime vuosina, tun-
nettuja Suomessa muun muassa Airbnb Experi-
ences sekä matkailuyritysten ja alueorganisaatioi-
den omat verkkokaupat, jotka on luotu islantilaisella 
Bókun -verkkokauppa-alustalla. Nämä molemmat 
alustat ovat kenen tahansa käyttöön otettavissa ja 
mahdollistavat ohjelmapalveluiden myynnin pää-
toimisesti tai sivutoimisesti. Alustat ottavat toteutu-
neesta myynnistä provision, kuten majoituspuolella 
on totuttu. Airbnb Experiences -järjestelmässä voi 
perustaa myytävän matkailutuotteen ja laittaa sen 
myyntiin hetkessä. 

Ohjelma on tarkoitettu nimenomaan paikallisten 
harrastajien elämysten myyntiin. Kempeleessä ja 
Oulun seudulla tällainen saattaisi hyvinkin tarkoittaa 
esimerkiksi luontoretkeä, pyöräilyreissua, kuutamo-
hiihtoa tai valokuvausretkeä. Hotellit voivat ottaa 
käyttöön vastaanotossa tabletin, josta asiakas nä-
kee mitä retkiä alueella on sillä hetkellä saatavana 
ja asiakas voi varata ja maksaa elämyksen netissä. 

Matala kynnys yhteistyöhön
Jos taas toimijalla on omat verkkosivut tai tämä 
haluaa myydä tuotetta esimerkiksi visitkempele.fi  
-sivujen kautta, se onnistuu perustamalla Bókunin 
verkkokauppa-alustalla tuotteen, jossa aktiviteet-
teja voi myydä myös matkanjärjestäjille. Bókunia 
käyttää tällä hetkellä 22 600 matkanjärjestäjää tai 
toimijaa, jotka kaikki tavoittaa järjestelmän sisäisen 
kauppapaikan kautta. Mukaan lukeutuu muun mu-
assa Finnair kotimaasta. Molemmat alustat ovat il-
maisia käyttöön otettaessa. 

Kannustankin nyt kaikkia eri lajien harrastajia 
miettimään, olisiko sinun lajisi sellainen, jota voisit 
myydä elämyksenä matkailijalle ohjelmapalveluna 
ja ansaita siitä myös haluamasi palkkion? Matkailu-
yrittäjien kannattaa myös siirtyä digitaalisen kaupan 
pariin ja ottaa myös omat nettisivut sekä visitkem-
pele.fi  -sivusto lisämyyntikanavaksi. 

Tehdään yhdessä 2020 vuodesta aika, jolloin 
kaikki matkailutarjonta tuli kuluttajien ostettavaksi!
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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

Taajamametsien
hoitotoimenpiteitä Ollakka – 

Santamäki – Sarkkiranta alueella
Vuonna 2020 taajamametsänhoitotoimenpiteitä tehdään 
Ollakka – Santamäki – Sarkkiranta alueella. Asukkai-
ta pyydetään siirtämään mahdollisesti kunnan alueella 
olevat tavarat omalle tontille. Metsätöiden arvioitu päät-
tymisajankohta on vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kartat toimenpiteistä löytyvät kunnan osoitteesta 
https://www.kempele.fi /viheralueet (oikeasta sivupal-
kista). 

Kartoissa on keltaisella merkitty alueet, joilta metsu-
ri väljentää puustoa ja poistaa sairaat sekä vioittuneet 
puut. Karttaan on merkitty sinisillä ympyröillä puutava-
ran varastointipaikat ja lisäksi vihreillä ympyröillä tulevat 
sähkömuuntamot. 

Lisätietoja kunnanpuutarhuri Sari Palo 044 497 2512 
tai sähköpostilla sari.palo@kempele.fi .
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Valtuuston kokous

Pidetään maanantaina 3.2.2020 klo 17 
alkaen osoitteessa Vihikari 10, 1. krs, 
Kempele.

Tarkastettu pöytäkirja siirretään 
nähtäville yleiseen tietoverkkoon tiistaina 
11.2.2020.

Kempeleessä 29.1.2020
Pia Hanski
valtuuston puheenjohtaja
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Vuokrataan rivitalotontteja
ammattirakentajille

Pyydämme tarjouksia Metsärinteel-
tä vuokrattavista rivitalotonteista (2 kpl).  
Kiinnostuneita pyydetään jättämään 
tarjoukset 5.2.2020 mennessä.

Lisätietoja osoitteesta:
www.kempele.fi /tonttitarjonta
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MUUTOKSIA KEMPELEEN
JUNA-AIKATAULUISSA

Kempeleen juna-aseman aikataulut ovat muut-
tuneet. Tarkista pysähdyspaikat ja poikkeusai-
kataulut VR:n palvelusta.

AIKA JUNA MÄÄRÄASEMA PÄIVÄ
5:47 IC 20 Helsinki   ma-la
8:00 IC 273 Rovaniemi  ma-su
9:50 IC 38 Helsinki   ma-su
11:21 S 35 Oulu   ma-la
13:47 IC 26 Helsinki  ma-su
14:15 IC 23 Rovaniemi  ma-su
16:36 IC 56 Helsinki   la
16:36 S 56 Helsinki  ma-pe, su
19:23 IC 37 Rovaniemi  ma-pe, su
19:23 IC 37 Oulu   la
21:16 IC 266 Helsinki   ma-su
21:50 IC 51 Oulu   ma-su
23:46 IC 29 Oulu   ma-pe, su
23:46 S 29 Oulu   la

Koulujen ylijäämäruoka
hyötykäyttöön

Kempeleen kunnan ateriapalvelut myy 7.1.2020 al-
kaen koulujen ruokalinjastoihin ylijäänyttä ruokaa. 
Ruokaa on myynnissä oppilasruokailun päätyttyä 
noin 15 minuutin ajan. Otathan huomioon, että ruo-
kaa ei välttämättä jää päivittäin myytäväksi asti. 
Oppilaat ovat aina ensisijaisia ruokailijoita. Ruokaa 
ei voi tilata tai varata keittiöltä ennakkoon. Ruoka 
myydään keittiöltä saataviin rasioihin.

Ruoan myyntiajat:
Ketolanperän koulu  11.30-11.45
Kirkonkylän koulu  12.30 - 12.45
Linnakankaan koulu  11.55-12.10
Santamäen koulu  11.50-12.05
Ylikylän koulu   12.30-12.45

Maksu suoritetaan ruokalipukkeilla 2,60e / 0,5 litra 
ja 3,90e / 1 litra. Lipukkeita voi ostaa Kempeleen 
pääkirjastolta Zeppelinistä.

Kunta tukee kempeleläisten nuorten kesätyöllistymistä 
kolmella eri toimenpiteellä kesällä 2020. Nuori voi valita 
vain yhden vaihtoehdon. Jos hakee kesätyösetelin, ei 
voi ottaa vastaan kunnan kesätyöpaikkaa tai kesäyrit-
täjärahaa. Tiedot ja linkit hakemuksiin löytyvät kunnan 
nettisivuilta www.kempele.fi /kesatyo. 

Kesätyöseteli
Kempeleen kunta myöntää kesätyösetelin jokaiselle v. 
2003 ja 2004 syntyneelle (16 ja 17 vuotta vuonna 2020 
täyttävälle) kempeleläiselle nuorelle. Erillistä hakemusta 
ei tarvita. Kesätyöseteli on henkilökohtainen. Jos nuori 
hakee kesätyösetelin, hän ei voi ottaa vastaan kunnan 
kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa. 

Kesätyösetelillä nuori voi hakea kesätöitä yrityksistä, 
yhdistyksistä, järjestöistä tai säätiöistä. Kesätyösetelillä 
Kempeleen kunta maksaa enintään 320 euroa työnan-
tajalle, joka on palkannut kesätyösetelin saaneen 
kempeleläisen nuoren 1.5.–31.8.2020 välisenä aikana 
vähintään 60 tunniksi, joko 30 h/viikko tai 60 tunniksi 
kauden aikana. 

Työnantaja maksaa nuorelle työehtosopimuksen 
mukaisen palkan, kuitenkin vähintään 360 € / 60 tun-
tia, ja lähettää kesätyösetelin liitteineen kuntaan, joita 
vastaan Kempeleen kunta maksaa työnantajalle 320 €, 
mikäli kesätyösetelin ehdot täyttyvät. Työnantajalle ei 
makseta kesätyöseteliä, jos maksettu bruttopalkka on 
vähemmän kuin 360 €. 

Työnantajan ei tarvitse olla kempeleläinen ja työpaik-
ka voi olla muuallakin kuin Kempeleessä. Työnantajalla 
on oltava voimassa oleva y-tunnus. Kesätyösetelillä ei 
voi hakea kunnan/kaupungin tai valtion yksiköihin kes-
ätyöhön, eikä työnantajana voi toimia yksityistalous, 
perhe tai yksityinen henkilö. 

Kesätyöseteleitä jaetaan v. 2003 ja 2004 syntyneille 
nuorille kolmena päivänä alla olevissa paikoissa ja alla 
olevina aikoina. 

• Kempele Akatemia, os. Honkasentie 15, 
ma 3.2.2020 klo 15.00-18.00. 

• Tietotorin lasten- ja nuortentila, Koulutie 4B, 
to 20.2.2020 klo 15.00-18.00. 

• Kempele Akatemia, os. Honkasentie 15, 
ti 17.3.2020 klo 15.00-18.00. 

Nuoren on haettava kesätyöseteli henkilökohtaisesti ja 
noudettaessa todistettava henkilöllisyytensä. Jos nuori 
ei pääse hakemaan seteliä yllä mainittuina aikoina, 
nuori voi sopia setelin hakemisesta Työllisyysyksiköstä 
(Voimatie 6 A) soittamalla työnsuunnittelijalle (p. 050 
4636 398). V. 2003 ja 2004 syntyneiden on haettava 
kesätyösetelit keskiviikkoon 22.4.2020 mennessä.  

Mikäli kesätyöseteleitä jää hakematta, jaetaan loput 
setelit vuosina 2002 syntyneille eli 18-vuotiaille kem-
peleläisille. Kesätyösetelin haluavat 18-vuotiaat kem-
peleläiset nuoret voivat ilmoittautua sivulla www.kem-
pele.fi /kesatyo 22.4.2020 klo 15.00 mennessä. 

Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin jakamatta jää-
neitä kesätyöseteleitä, kesätyösetelit arvotaan ilmoit-
tautuneiden kesken ja arvonnan tuloksesta ilmoitetaan 
mahdollisimman pian sähköpostitse kaikille ilmoittau-
tuneille. Setelin saajille on ilmoituksen mukana ohjeet 
setelin hakemisesta.

Ilmoitamme nettisivuilla www.kempele.fi /kesatyo 
mahdollisista meille ilmoitetuista kesäsetelityöpaikois-
ta. Lisätietoja kesätyöllistämisestä: työnsuunnittelija 
Anu Kuusijärvi, p. 050 463 6398, anu.kuusijarvi@kem-
pele.fi .

Kesätyöt
Kempeleen kunta työllistää kymmenen nuorta kunnan 
omaan palvelutuotantoon (esim. liikennepuistoon) 4 
viikoksi. Jaksot sijoittuvat pääasiassa kesä-heinäku-
ulle. Työaika on 6 tuntia/päivä. Palkkaus on työehto-

KEMPELE TARJOAA NUORILLE 
KESÄTYÖMAHDOLLISUUKSIA

Tapahtuma järjestetään 
Kauppakeskus Zeppelinissä 

lauantaina 29.8.2020 klo 11-15. 
 

Tapahtuman tiimoilta järjestetään 
seurojen ja järjestöjen ilta Santamäkitalolla 

(os. Peltomiehentie 5, 90440 Kempele)
keskiviikkona 29.1.2020 klo 17-19. 

Tule mukaan suunnittelemaan 
kaikkien aikojen tapahtumaa yhdessä!

 
Tapahtuman järjestää Kempeleen kunta

yhteistyössä järjestöjen, seurojen, yritysten ja
kauppakeskus Zeppelinin kanssa.

 
Tervetuloa!

Hyvä kasvaa Kempeleessä 
-tapahtuma tulee jälleen!

Zeniitin matkailualue on
saanut uuden logon!
Logossa voi nähdä karttapinnin, kalliojärven loh-
kareisuuden sekä Z-kirjaimen.
Logoa tullaan käyttämään muun muassa Zeniitis-
sä sijaitsevassa pylonissa lähiaikoina. 

Zeniitti etenee
• 2019 järvi Kempeleen kunnan hallintaan
• 2019 osayleiskaava hyväksyttynä ja 

viitesuunnitelma valmiina
• 2019-2023 kalliojärven ja ympäristön 

rakentaminen
• 2021 syksy asemakaava hyväksyttynä
• 2022 - 2023 teitä ja kunnallistekniikkaa 

rakennetaan, sitä mukaa kun kunnallistekniikka 
on rakennettu, voi kohteiden rakentaminen 
tonteille alkaa

• 2024 alueen ensimmäiset rakennukset ja 
toiminnot valmiina

Zeniitin matkailualue on
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1. Esiopetukseen ilmoittautuminen
Lukuvuonna 2020 – 2021 esiopetusta järjestetään vuon-
na 2014 syntyneille lapsille. Ilmoittautuminen tulee teh-
dä 14.2.2020 mennessä. Esiopetus alkaa keskiviikkona 
12.8.2020.

Esiopetukseen ja täydentävään päivähoitoon ilmoit-
taudutaan ja haetaan sähköisesti Kempeleen kunnan 
nettisivujen kautta. Tietoa esiopetuksesta ja sähköinen 
hakemus löytyy nettisivun osiosta Varhaiskasvatus ja 
opetus -> Varhaiskasvatus -> Esiopetus. Sähköinen 
hakemus on Päivähoidon sähköiset palvelut osassa 
(näytön oikea reuna). Linkki on nimetty ”Kirjaudu säh-
köiseen hakemukseen”. Kunnallisiin ja yksityisiin päi-
väkoteihin haetaan samalla tavalla.

Ilmoittautumisen voi toimittaa myös paperilomakkeel-
la, joka on saatavissa kunnan Internet-sivulta kohdasta 
Lomakkeet. Lomake lähetetään osoitteella Kempeleen 
kunta, Varhaiskasvatus, Esiopetus, PL 12, 90441 Kem-
pele. Lisätiedustelut esiopetusta järjestävien päiväkotien 
johtajat ja Ketolanperän koulun rehtori.

Kunnallinen esiopetus ja täydentävä päivähoito järjes-
tetään lapsen tulevan oppilaaksiottoalueen mukaisesti 
seuraavissa toimipisteissä:

Esiopetuspaikka Puhelin 
Tuleva koulupiiri 1. luokalla
Kirkonkylän esikoulupäiväkoti 044 4972 234 
Kirkonkylän koulu

Kokkokankaan päiväkoti 050 4636 360 
Linnakankaan koulu

Linnakankaan päiväkoti 050 4636 666 
Linnakankaan koulu

Ylikylän päiväkoti 050 4636 369 
Ylikylän koulu

Santamäen päiväkoti 044 4972 244 
Santamäen koulu

Ketolanperän koulun esiopetus 050 3169 426 
Ketolanperän koulu

Oppilaaksiottoaluerajat löytyvät nettisivujen osiosta 
Varhaiskasvatus ja opetus -> Perusopetus -> Lähikou-
lu – Mihin kouluun?

Yksityisissä päiväkodeissa järjestetään esiopetusta, 
mikäli riittävä ryhmä syntyy (5 lasta). Tietoa yksityisistä 
päiväkodeista Kempeleessä löytyy nettisivujen osiosta 
Varhaiskasvatus ja opetus -> Varhaiskasvatus -> Vaih-
toehtoja kunnalliselle varhaiskasvatukselle -> Yksityi-
nen päiväkotihoito -> Kempeleen yksityiset päiväkodit.

2. Esiopetukseen tutustuminen
Esiopetukseen tutustuminen järjestetään lapsille ja 
vanhemmille kaikissa kunnallisissa esiopetusta järjes-
tävissä yksiköissä yhtäaikaisesti perjantaina 8.5.2020 
klo 8.00–10.00.

3. Kouluun ilmoittautuminen 
Elokuussa 2020 perusopetuksen ensimmäiselle luo-
kalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu 
Internetissä Wilman kautta (koulun ja kodin välinen 
yhteydenpitojärjestelmä). Ilmoittautumista varten op-
pilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja 
saa ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten. Kirjeen 
mukana tulevat myös tarkemmat ohjeet ilmoittautumi-
sesta. Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yh-
teydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia 
käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan 
hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

 Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 3.2.2020 päättyy 
14.2.2020. Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen 
ilmoittautumisen alkamista, on syytä ottaa yhteyttä 
lähikoulun kansliaan. 

Oppilaaksiottoaluerajat löytyvät nettisivujen osiosta 
Varhaiskasvatus ja opetus -> Perusopetus -> Lähikou-
lu – Mihin kouluun? 

Ilmoittautumiseen ja Wilma-tunnusten tekemiseen 
voi saada apua tiistaina 4.2.2020 käymällä koulussa.

Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta antavat kou-
lujen koulusihteerit:
                                    1.-6. luokat 7.-9.luokat    

Ketolanperän koulu 050 463 6483 -

Kirkonkylän koulu 050 316 9598 050 316 9430

Linnakankaan koulu 050 316 9488 040 586 8252

Santamäen koulu 050 463 6483 -

Ylikylän koulu 050 316 9584 050 316 9555

Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevien uusien 
oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun 
kansliaan. Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

4. Kouluun tutustuminen 
Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutus-
tuminen kaikilla kouluilla perjantaina 8.5.2020 klo 8.00 
–10.00. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua 
koskevaa informaatiota.

sopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka.
Kunnan omaan palvelutuotantoon palkattavien 

nuorten tulee olla kempeleläisiä v. 2001–2003 syn-
tyneitä (v. 2020 17-19 v. täyttäviä). Kesätyöpaik-
koja on haettava maanantaihin 9.3.2020 klo 15.00 
mennessä kesätyöpaikkahakemuksella, joka löy-
tyy sähköisenä osoitteessa www.kempele.fi /tyo-
paikat. 

Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin tarjot-
tavia paikkoja on, valinta suoritetaan arpomalla. 
Arpominen tapahtuu niiden kesken, jotka täyt-
tävät asetut ehdot ja ovat jättäneet hakemuksen 
määräaikaan mennessä. Arvonnassa etusija on 
nuorilla, jotka eivät ole olleet Kempeleen kunnan 
kesätyöpaikassa vuosina 2018 tai 2019. Jos nuori 
on hakenut kesätyösetelin, hän ei voi ottaa vas-
taan kesätyöpaikkaa tai kesäyrittäjärahaa. Kesä-
työpaikkojen valinnoista ilmoitetaan valituille haki-
joille kirjeitse ja ei valituksi tulleille sähköpostitse 
mahdollisimman nopeasti hakuajan jälkeen, jotta 
ei valituksi tulleet 17-vuotiaat ehtivät hakea kesä-
työsetelin.

Kesäyrittäjyys
Kempeleen kunta ja 4H-yhdistys yhteistyössä 
järjestävät kesätyön vaihtoehdoksi 20:lle kem-
peleläiselle 15–19 -vuotiaalle (syntynyt v. 2001–
2005) nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä 
kesäyrittäjyysrahan (320 €) tuella. 

Kesäyrittäjät osallistuvat 4H –yhdistyksen 
järjestämälle yrittäjäkurssille. Kurssilla käydään 
läpi yrittäjyyteen liittyviä asioita. Kurssin käyneelle, 
ohjeen mukaisen liiketoimintasuunnitelman ja 4H-
yrityksen perustamisilmoituksen tehneelle nuorelle 
Kempeleen kunta maksaa alkurahoitukseksi 160 € 
ja kesän loputtua 160 €, kun ohjeen mukainen toi-
mintakertomus kesäyrityksestä (myynti vähintään 
50 € ja tehdyt työtunnit vähintään 40) sekä 4H:n 
raportti kesäyrityksestä on tehty. HUOM! Kes-
äyrittäjärahaa ei makseta, mikäli nuori on saanut 
aikaisempina vuosina kesäyrittäjärahaa tai tänä 
vuonna hakenut kesätyösetelin tai ottanut vastaan 
kunnan kesätyöpaikan.

Kesäyrittäjäksi haetaan sähköisesti sivun 
www.kempele.fi /kesatyo kautta. Haku alkaa ke 
12.2.2020 klo 16.00 ja päättyy ke 18.3.2020 klo 
16.00. Mukaan otetaan 20 ensimmäistä hakijaa. 
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoitamme hakijoille 
valinnasta kirjeellä jo hakuaikana, viimeistään 
kuitenkin heti hakuajan loppumisen jälkeen. Kak-
sipäiväinen koulutus on suunniteltu pidettäväksi 
torstai-iltana 26.3.2020 ja lauantaina 28.3.2020. 

Oma 4H-yritys antaa sinulle mahdollisuuden 
kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-
yritys on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta 
ei ole kysymys. Yritys on harrastustoimintaa, ja 
etenet siinä aina omaan tahtiisi. Oma 4H-yritys on 
hyvä tapa selvittää, sopiiko yrittäminen sinulle.

Tutustu 4H-yrittäjyyteen ja koulutukseen osoit-
teessa http://www.4h.fi /toita/perusta-oma-yritys/. 
Lisätietoja antaa myös Kempeleen 4H –yhdistys p. 
040 513 0137, kempele@4h.fi . 

Lisätietoja kunnan maksamasta kesäyrittäjyys-
rahasta työnsuunnittelija Anu Kuusijärvi, p. 050 
4636 398, anu.kuusijarvi@kempele.fi .

Ilmoittautuminen Kempeleen kunnan
esiopetukseen ja perusopetukseen

Kempeleen 112-päivä Zeppelinissä
11.2.2020 klo 11-18

(kalustoesittely klo 16-18)

Tapahtumapäivässä: Hätäkeskus | Pelastuslaitos | Poliisi | Aivoliitto
Epilepsialiitto | Sydänyhdistys | SPR | Osuuspankki | Kempele Akatemia

Yhteistyössä: Kauppakeskus Zeppelin
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NUORISOPALVELUT

YHTEYSTIEDOT

Nuorisopalvelujen päällikkö
Sanna Tauriainen, p. 050 3078981

Nuoriso-ohjaajat
Aija Halonen, p. 040 1821244
Riikka Kärkkäinen, p. 044 4972288
Jenni Raappana, p. 044 4972286
Pirjo Ranta, p. 050 3078678

Etsivät nuorisotyöntekijät
Heikki Tervola, p. 040 5956922
Niko Vastola, p. 050 3163740 
Taina Vuoppola, p. 050 3163741

Starttipaja Zuumi
Sanna Härmä,  p. 050 3163768
Pilvi Vuomajoki, p. 050 3163766

Seinätön työpaja
Sanna Tauriainen, p. 050307 8981

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@kempele.fi 
Lisätietoa:
 www.kempele.fi /nuorisopalvelut

         / Kempeleen nuorisopalvelut

         / @kempeleen_nuorisopalvelut

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

AKATEMIAN LASTEN- JA 
NUORTENTILA 

Lasten pelitalo (3.-6.-luokkalaiset)
Tiistaisin            klo 13.00-15.00
Keskiviikkoisin  klo 14.00-16.00

Nuoret (7.-luokkalaiset ja sitä 
vanhemmat):
Maanantaisin   klo 17.00-20.00
Keskiviikkoisin  klo 17.00-20.00
Torstaisin          klo 17.00-20.00

Nuorten pelitalo (HOX! - 7. 
-luokkalaiset ja sitä vanhemmat):
Tiistaisin            klo 16.00-19:00

Yökahvila (7.-luokkalaiset ja 
sitä vanhemmat):
Perjantaisin      klo 18.00-23:00

LINNAKANKAAN LASTEN- 
JA NUORTENTILA 
(3.-6.-LUOKKALAISET)
Torstaisin         klo 13.00-15.30

TIETOTORIN LASTEN- 
JA NUORTENTILA 
(3.-6.-LUOKKALAISET)
Maanantaisin klo 13.00-15.30 
Torstaisin         klo 13.00-15.30

TIETOTORIN LASTEN- 
JA NUORTENTILA
(7.LK- JA SITÄ VANHEMMAT):
Keskiviikkoisin klo 17.00-22.00 
alkaen 22.1.2020

Lasten- ja nuortentilat ovat avoimia 
kokoontumispaikkoja. Kempelees-
sä lasten- ja nuortentilalla on aina 
vähintään kaksi nuorisopalvelujen 
työntekijää turvallisuuden ja laaduk-
kaan ohjauksen takaamiseksi. Las-
ten- ja nuortentilatoiminta perustuu 
yhdessä tekemiseen, joten toisten 
huomioiminen on tilalla tärkeää. Ka-
verit ovat osa nuoruutta ja tilalla voi 
kokoontua isommallakin joukolla.

Uusia ja muuttuneita lastenvuoro-
ja talotoiminnassa (3.-6.lk)
Kempele Akatemialle on lisätty lapsil-
le toimintavuoroja tiistaille klo 13.00-
15.00 ja keskiviikolle klo 14.00-16.00. 
Toimintana on pelailua (Pelitalot), mut-
ta muutakin tekemistä varmasti löytyy.
Linnakankaan tiistain vuoro on siirty-
nyt torstaille klo 13.00-15.30. Kirkon-
kylän Tietotorilla lasten vuorot ovat 
maanantaisin ja torstaisin klo 13.00-

15.30 (Tietotorin kirjasto on avoinna 
keskiviikkoisin).

Nuorten Yökahvila toimintaa 
lauantaisin
Nuorisotyö järjestää myös lauantaisin 
yökahvilatoimintaa 9.lk-2asteen nuo-
rille, joka kuukauden viimeinen lau-
antai klo 18.00-22.00. Poikkeuksena 
lauantai 30.5. koulujen päättäjäispäi-
vä. Se on suunnattu 7.-luokkalaisille 
ja sitä vanhemmille. Toiminta on täy-
sin päihteetöntä. Luvassa on muka-
vaa yhdessäoloa, hengailua, pelailua 
- tietysti  kahvin kera.  Tervetuloa!

• La 25.1 klo 18-22 9.lk-2. aste.

• La 29.2 klo 18-22 9.lk-2. aste.

• La 28.3 klo 18-22 9.lk-2. aste.

• La 25.4 klo 18-22 9.lk-2. aste

• La 30.5. klo 18-22 7.lk ja sitä 
vanhemmat 

LASTEN- JA NUORTENTILOJEN TOIMINTA

NUORTEN TIETO- JA 
NEUVONTAPALVELU
Nuorten tieto- ja neuvontapalve-
lu tarjoaa kaikille alle 30-vuotiaille 
kempeleläisille maksutonta tietoa, 
ohjausta ja neuvontaa erilaisissa 
nuorten elämään liittyvissä kysy-
myksissä ja tilanteissa. 

Tavoitat Kempeleen nuorten tie-
to- ja neuvontapalvelun puhelimitse, 
soittamalla tai viestillä sekä What-
sAppin kautta, p. 044 4972286. Voit 
myös jättää yhteydenottopyynnön 
yhteydenottolomakkeella osoittees-
sa www.kempele.fi /nuorisopalvelut.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ 
Etsivä nuorisotyö tukee 15–28-vuo-
tiaita kempeleläisiä nuoria. Etsivän 
nuorisotyön avulla voit löytää polku-
si, joka voi liittyä esim. työnhakuun, 
opiskeluun tai itsenäistymiseen liit-
tyvissä asioissa. Meihin voit olla yh-
teydessä puhelimitse tai jättää yh-
teydenottopyynnön www.kempele.
fi /etsivanuorisotyo osoitteessa ole-
van yhteydenottolomakkeen kautta.

   / Kempeleen etsivä 
  nuorisotyö

  / @kempeleenetsiva-
  nuorisotyö

NUORTEN 
TYÖPAJATOIMINTA
Starttipaja Zuumi tarjoaa tukea 
18-29-vuotiaiden työttömien ja il-
man opiskelupaikkaa olevien nuor-
ten elämänhallintaan. Pajalle hakeu-
dutaan kunnan kotisivuilla olevan 
lomakkeen kautta, kaikki hakijat 
haastatellaan. Voit olla myös yh-
teydessä työvalmentajiin, Pilviin ja 
Sannaan.

          / @starttipaja_zuumi

Seinättömän työpajan työvalmen-
nus tarjoaa tukea ja ohjausta kem-
peleläisille alle 29-vuotiaille työttö-
mille työnhakijoille. Seinättömälle 
työpajalle voi hakeutua, jos oma 
koulutus- tai urapolku on vielä mie-
tinnässä ja työ- tai koulutuspaikka 
puuttuu. Jos olet kiinnostunut sei-
nättömästä työpajasta, ota yhteyttä 
Stiinaan tai jätä yhteydenottopyyntö 
kunnan kotisivujen kautta.

NUORISOTYÖ
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HELMI-HUHTIKUUSSA 
ALKAVIA KURSSEJA:

KÄDENTAIDOT
110489 Copperplate ja 
moderni kaunokirjoitus
TAITOLA, KERAMIIKKAPAJA
Honkasentie 15 B  
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
22.2.2020-23.2.2020
Pauliina Yliniitty
Kurssimaksu 42,00 € 
Tutustumme kurssilla ensin Cop-
perplate käsialaan, joka perustuu 
Italicin kirjainmuotoihin. Käsialan 
kauneus muodostuu ohuen ja le-
veän viivan vaihteluista. Kirjoitta-
misen harjoittelussa käytämme 
perinteistä hiusterää. Tämän jäl-
keen siirrymme moderniin kau-
nokirjoitukseen, jonka kirjoitta-
miseen käytämme sekä hiusterää 
että sivellintusseja. Valmistam-
me kurssin aikana huoneentau-
lun ja/tai kortteja. Kurssi sopii 
kaikille kauniista kirjaimista kiin-
nostuneille. Ota kurssille mukaan 
seuraavat välineet: - lyijykynä, 
pyyhekumi, viivoitin - omat kalli-
grafiavälineet; hiusterä, kynänvar-
si, musteet - sivellintussit / kirjoit-
tamiseen sopivat pyörösiveltimet 
- hammastahna ja vanha ham-
masharja (terien puhdistamiseen) 
- vesikuppi, pipetti - vesivärit, hel-
miäisvesivärit - sakset - maala-
rinteippi - sileäpintaista paperia 
hiusterällä kirjoittamiseen, esim. 
Daler-Rowney’n Smooth & Hea-
vyweight / Canson Imagine, Mi-
xed media / Fabriano Accademia 
(artist), Rhodia tms. - sivellintus-
siharjoituksiin sopii tavallinen 
kopiopaperikin sekä kaikki sileä-
pintaiset paperit. Opettajalta voi 
ostaa kyniä, teriä, tusseja, mus-
teita, helmiäisvesivärejä sekä joi-
tain papereita arkeittain. 

110493 Keramiikan perusteet  
- viikonloppukurssi kevät II
TAITOLA, KERAMIIKKAPAJA
Honkasentie 15 B  
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
14.3.2020-28.3.2020
Anja Kamula
Kurssimaksu 42,00 € 
Tule oppimaan erilaisia keramii-
kan valmistusmenetelmiä. Kurs-
silla on mahdollista tehdä käyttö-
esineitä ja astioita sekä veistoksia 
kurssilaisten omien ideoiden poh-
jalta. Kurssi sopii myös vasta-al-
kajille ja jo kokeneemmillekin. Sa-
ven ja lasitteet voi ostaa opistolta. 
Kurssiviikonloppu on 14.-15.3. ja 
lasittaminen tapahtuu 28.3. 

110466 Kevätkranssi B
TAITOLA, OMPELUTILA
Honkasentie 15 B  
la 14.00-17.15
28.3.2020
Minna Ekdahl
Kurssimaksu 15,00 € 
Tule oppimaan kranssien tekoa! 
Valmistetaan keväinen kranssi 
ajankohtaisia havu-, kuiva- ja leh-
timateriaaleja käyttäen. Kurssil-
la käydään läpi kranssitekniikoi-
ta myös laajemmin. Ei edellytetä 
kokemusta kranssinsidonnasta. 
Opettaja perii materiaaleista ma-
teriaalimaksun 20€. Mikäli ma-
teriaalien suhteen erityistoiveita, 
on hyvä ottaa yhteyttä vähintään 
viikko ennen kurssin alkua. 

110452 Ekoteko; vaatteelle 
uusi elämä
TAITOLA, OMPELUTILA
Honkasentie 15 B  
pe 18.00-21.15
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
17.4.2020-19.4.2020
Eija Keränen
Kurssimaksu 40,00 € 
Annetaan vaatteelle uusia mah-
dollisuuksia muodistaen, muoka-
ten ja kierrättäen. Monilla meil-
lä on kertynyt vaatekaappeihin 
vaatteita, joita emme ole raaski-
neet laittaa kiertoon. On liian le-
veää helmaa ja hihaa, rikkinäistä 
vetoketjua, vääränlaisia leikkauk-
sia, pieneksi tai suureksi käynei-
tä vaatekappaleita. Usein laaduk-
kaat materiaalit ja kauniit kuosit 
ovat syynä, että säilömme näi-
tä vaatekappaleita. Ota tällaisia 
vaatteita mukaan ja tule oppi-
maan ammattilaisen oppiin, mitä 
kaikkea näille vaatteille voidaan 
tehdä. 

110461 Makramee 
viikonloppukurssi
TAITOLA, OMPELUTILA
Honkasentie 15 B 
pe 18.00-21.15
la 09.00-15.45
24.4.2020-9.5.2020 
Leena Oikkonen
Kurssimaksu 36,00 € 
Tule oppimaan ja solmeilemaan 
seinätekstiilejä, amppeleita, ver-
hotekstiilejä sekä muita kodin si-
sustustekstiilejä erilaisin makra-
meesolmuin. Teemme myös 

pienempiä töitä kuten käsi-, kor-
va- ja kaulakoruja. Ensimmäinen 
kurssikerta on 24.4., jolloin aloit-
telijat voivat tutustua solmeilun 
maailmaan, ehditään suunnitel-
la töitä ja materiaaleja. Varsinai-
nen kurssiviikonloppu on perjan-
tai 8.5. klo 18.00-21.15 ja lauantai 
9.5. klo 9.00-15.45. 

110495 Huolla oma 
ompelukone
TAITOLA, OMPELUTILA
Honkasentie 15 B  
la 10.00-13.15
25.4.2020
Veijo Isokääntä
Kurssimaksu 15,00 € 
Opettelemme oman kotiompe-
lukoneen perushuollon: langan-
kireyksien säädöt, puolapesän 
puhdistus, neulojen kunnon tar-
kistus, tarvittaessa öljytään ym. 
Mukaan vain yksi oma ompelu-
kone ja sen ruuvimeisseli. 

110496 Huolla oma saumuri
TAITOLA, OMPELUTILA
Honkasentie 15 B  
la 14.00-17.15
25.4.2020
Veijo Isokääntä
Kurssimaksu 15,00 € 
Opetellaan saumurin perushuol-
to. Säädetään langankireydet, 
puhdistetaan puolapesä, tarvit-
taessa öljytään, tarkistetaan neu-
lojen kunto ym. Mukaan vain yksi 
oma saumuri ja sen ruuvimeisseli. 

LIIKUNTA JA TERVEYS
830151 Hyvän olon lauantai B
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A  
la 11.00-13.15
8.2.2020
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 18,00 € 
Päivä koostuu kolmesta erilai-
sesta tunnista. Ensin lämmitel-
lään kehoa afro-brasilialaisen 
musiikin rytmeissä. Tämän tun-
nin aikana keho soljuu musiikin 
mukaan kuin aalto ja hiki virtaa. 
Pehmeät afroliikkeet poistavat 
selän, hartiaseudun ja rintarangan 
jäykkyyttä. Seuraavat 45 minuut-
tia sujuu Hatha Yoga Flow`n mer-
keissä. Nimi tulee tavasta suorit-
taa liikkeet sujuvasti peräkkäin. 
Liikkeet virtaavat alkuasennosta 

toiseen. Hatha Yo-ga Flow sopii 
aloitteleville ja jo joogaa harrasta-
neille. Hathajoogasta otetaan tun-
nin sisältöön kehonhallintaa, mie-
lenrauhaa ja hengitystekniikka. 
Syvät ja pinnalliset lihakset ke-
hittyvät ja tietoisuus omasta ke-
hosta kasvaa harjoitusten avulla. 
Viimeiset 45 minuuttia rentoudu-
taan äänimaljojen parissa. Soin-
tukylvyssä harmoniset äänet ja 
lempeä värähtely johdattaa ke-
hon rentoutumiseen, jossa pääs-
tetään irti kehon jännityksistä, 
huolista ja arjen kiireestä. Hyvän 
olon päivään tarvitset mukavat, 
rennot vaatteet ja juomapullon. 
Voit olla avojaloin tai tuoda mu-
kanasi jumppatossut. Lisäksi ota 
mukaan oma jumppamatto. 

830204 Rentoutus- ja  
stressinhallintaviikonloppu B
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A  
la 10.00-14.15
su 13.00-17.15
29.2.2020-1.3.2020
Katariina Porthan
Kurssimaksu 38,00 € Huom! 
Kurssin ajankohta muuttunut! 
Tällä kurssilla perehdytään kehon 
ja mielen rentoutumiseen, sekä 
hermoston rauhoittamiseen ja 
tasapainottamiseen hyvin koko-
naisvaltaisella tavalla. Oleellista 
mielen rauhoittumiselle on mielen 
läsnäolo kehossa ja siten läsnäolo 
hetkessä. Oman olotilan tiedos-
taminen ja kyky löytää tasapaino 
omassa elämässä ovat avainte-
kijöitä stressin ennaltaehkäisyyn. 
Kurssilla opituilla harjoitteilla voi-
daan ennaltaehkäistä stressita-
sojen nousua, helpottaa kroonis-
ta stressiä ja väsymystä. Kurssi 
sisältää rentoutus- ja läsnäolo-
harjoituksia, teoriaa stressistä ja 
stressinhallinnasta, rentoutumis-
ta liikkeen ja kehonhuollon avul-
la, hengitysharjoituksia, mindful-
ness- ja visualisointiharjoituksia 
ja muita tehokkaiksi koettuja ren-
toutusmenetelmiä. Mukaan tar-
vitset jumppamaton, viltin, muis-
tiinpanovälineet ja eväät. Ylle 
lämpimät ja rennot vaatteet. 

830153 Lempeän liikkeen  
lauantai B
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A  

la 10.00-14.15
21.3.2020
Katariina Porthan
Kurssimaksu 28,00 € Huom! 
Kurssin ajankohta muuttunut! 
ASAHI TERVEYSLIIKUNTA & YIN 
JOOGA. Lempeä liike rentouttaa 
ja huoltaa kehoa ja rauhoittaa 
mieltä. Kurssi sisältää Asahia, yin 
joogaa ja rentoutumisharjoituksia. 
Harjoitteet vahvistavat lempeäs-
ti kehonhallintaa, rentouttavat 
kehon ylikireyksiä, sekä antavat 
mielelle mahdollisuuden päästää 
irti. Asahi terveysliikunta on kehon 
ja mielen liikuntamuoto, jossa yh-
distyvät sekä itämaisen että länsi-
maisen terveysliikunnan parhaat 
perinteet. Asahi harjoitus painot-
taa rentoutta, kehon pystysuoraa 
asentoa ja hengityksen yhteyttä 
liikkeeseen. Yin joogan juuret ovat 
joogaperinteessä, Taolaisessa fi-
losofiassa ja perinteisessä kiina-
laisessa lääketieteessä. Yin joo-
ga on hiljainen ja yksinkertainen, 
passiivisempi harjoitus. Fyysi-
sellä tasolla harjoitus kohdistuu 
kehomme syvempiin osiin: side-
kudoksiin, nivelsiteisiin, niveliin, 
luihin ja fasciaverkostoomme. Yin 
jooga-asanoissa viivytään usei-
den minuuttien ajan antaen ke-
hon ja mielen pysähtyä ja rauhoit-
tua. Kun lihaksemme rentoutuvat, 
asentojen vaikutukset ulottuvat 
syvemmälle, aina sitkeimpiin jän-
nitystiloihin ja jäykkyyden tunte-
muksiin erityisesti alaselän alu-
eella. Et tarvitse aiempaa taustaa 
edellä mainituista lajeista osallis-
tuaksesi. Mukaan jumppamatto 
ja eväät. Ylle rentoa vaatetusta. 

KOTITALOUS
810202 Buon appetito! 
Italialaista ruokaa ja italian 
opiskelua
KIRKONKYLÄN YHTENÄIS-
KOULU, D-TALO, KOTITALO-
USLK
Koulutie 4 A 6  
la 10.00-13.15
28.3.2020 
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 26,00 € 
Kurssilla herkutellaan ja opiskel-
laan samalla italiaa: käsitellään 
myös italialaisen ruokakulttuu-
rin tärkeimpiä perinteitä. Kurs-
sin opetuskieli on italia ja pu-
humme myös suomea. Kurssi ei 
sovi keliaakikoille. Muut erityis-
ruokavaliolla olevat ottakaa yh-
teyttä opettajaan 10 päivää ennen 
kurssipäivää (sandra.marcelletti@
gmail.com). Raaka-ainekustan-
nukset sisältyvät kurssin hintaan. 
Kurssin alaikäraja on 15 vuotta. 

KEMPELE-OPISTON 
MUSIIKINOPISKELI-
JAT ESITTÄVÄT

MUSIIKKITUOKIO  
torstai 20.2.2020 klo 18
Kempeleen kirjasto
Kauppakeskus Zeppelin, 3. ker-
ros

KONSERTTI  
maanantai 30.3. klo 18.30
Kokkokankaan seurakuntakeskus
Kissaojantie 12

KEMPELE-OPISTO

KEVÄTLUKUKAUSI ON 
KÄYNNISSÄ

Kevätlukukausi on käynnis-
tynyt viikolla 2 (7.1.2020 al-
kaen). Muutamia paikkoja on 
vielä järjellä koko lukuvuoden 
kestäville kursseille kevätlu-
kukaudeksi. Tarjolla on myös 
erilaisia lyhytkursseja. 

Ilmoittautuminen tapahtuu 
netissä osoitteessa www.
kempele.fi (Kempele Akate-
mia ja vapaa-aika/Kempele-
opisto) tai puhelimitse soitta-
malla numeroon 050 463 6431. 
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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
• 25.-26.1.2020 suljettu, Kempeleen Pyrinnön uintikisat
• Maanantai 27.1.2020 Yleinen uintiaika päättyy klo 17.30, Tunnelmauinti
• Perjantai 28.2.2020 Yleinen uintiaika päättyy klo 17.30, PoolParty

Vesivoimisteluiden viikko-ohjelma 1.2.2020 alkaen
Maanantai 14.15   Kevennetty vesivoimistelu, monitoimiallas
   18.00  Yleinen vesivoimistelu, isoallas ♪
Tiistai  7.30  Yleinen vesivoimistelu, isoallas ♪
   14.30  Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas
   17.30  Yleinen vesivoimistelu, monitoimiallas
Keskiviikko 7.00  Yleinen vesivoimistelu – Teho, monitoimiallas ♪
   15.30  Yleinen vesivoimistelu, isoallas ♪
   17.45  AquaZumba, monitoimiallas (alkaen 29.1.) ♪ ♦
Torstai  7.30  Yleinen vesivoimistelu, isoallas ♪
   14.00  Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas ♪
   18.30  Yleinen vesivoimistelu – FinnhitZ, monitoimiallas ♪
Perjantai  13.30  Iisi vesivoimistelu, monitoimiallas ♪
   17.00  Yleinen vesivoimistelu – Teho, monitoimiallas ♪ 
Sunnuntai 10.00  Yleinen vesivoimistelu, isoallas ♪
♦ vesivoimisteluun erillismaksu ♪ vesivoimistelussa musiikkia

Monitoimialtaan varatut vuorot
Allas suljettu muulta toiminnalta. Monitoimiallas on tarkoitettu ensisijaisesti erityisryhmille. 
Muutokset mahdollisia. Viikolla 10 vain vauvauinnit, ei muita varattuja vuoroja. Yleiset vesivoimiste-
lut 7.1.-17.5.2020.

Maanantai 14.15–14.45 Yleinen, Kevennetty vesivoimistelu (mm. veteraanit)
   15.00–15.30 TK Liminka (13.1.–25.5.)
Tiistai  9.45–10.30 Kempele-opisto (14.1.–14.4.)
   11.00–11.30 Maa- ja kotitalousnaiset (4.2./10.3./7.4./5.5./2.6.)
   14.30–15.00   Yleinen, Senioreiden vesivoimistelu
   17.30–18.00 Yleinen vesivoimistelu
Keskiviikko 7.00–7.30 Yleinen vesivoimistelu - Teho
   9.45–10.30 Voitas-ryhmä (alkaen 8.1.)
   14.00–14.30 Kempeleläiset seniorit – kevennetty
   15.30–16.00 TK Tyrnävä (8.1.¬–29.4.)
   17.45–18.30 AquaZumba (29.1. –22.4.)
Torstai  10.00–10.30 TK Rantsila (9.1.–23.4.)
   14.00–14.30 Yleinen, Senioreiden vesivoimistelu
   18.30–19.00 Yleinen vesivoimistelu – FinnhitZ
Perjantai  9.50–10.20 Santamäki (7.2./21.2./20.3./3.4./17.4./15.5.)
   13.30–14.00 Yleinen vesivoimistelu – Iisi
   17.00–17.30  Yleinen vesivoimistelu – Teho
Lauantai  8.00–11.00 Vauvauinti (4.1.–23.5.)

Muutokset senioreiden vesivoimisteluihin
• Tiistain senioreiden vesivoimistelu 4.2. alkaen klo 14.30
• Keskiviikkona 5.2. alkaa uusi kempeleläisille senioreille tarkoitettu kevennetty vesivoimistelu

ODL:n Pro Terveys -luennot
Tervetuloa seuraamaan Virkistysuimala Zimmariin ODL:n Pro Terveys –luentoa. Seuraavat luennot
• Torstaina 13.3.2020 klo 14.00–15.00 aiheena - Illan virkku aamun torkku – Onko sisäisellä vuoro-
kausirytmillä merkitystä liikkumiselle ja terveydelle?
• Tiistaina 31.3.2020 klo 14.00–15.00 aiheena - Ravitsemus, uni ja palautuminen

Seniorikorttien ja liikuntapassien käyttäjille tiedoksi

Kunnanhallituksen päätöksen (16.12.2019) mukaisesti seniorikortteihin ja liikuntapasseihin on 
tullut muutoksia 1.1.2020 lähtien. 

Seniorikortteilla ja liikuntapasseilla pääsee Virkistysuimala Zimmariin arkisin ennen kello 14, 
uintiaika on maksimissaan 2 tuntia, eli hallista on poistuttava viimeistään klo 16. Kello 14 jälkeen 
Zimmariin voi tulla eläkeläisten tai työttömien kertamaksulla tai sarjalipuilla. Viikonloppuisin ei 
ole käyttörajoituksia. Muutos on tehty ruuhka-aikojen tasaamiseksi. 
Lisätietoja seniorikorteista ja liikuntapasseista: www.kempele.fi /liikuntapassi.

LIIKUNTAPALVELUT
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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.fi nna.fi  

Ma-pe    10-20  La            10–15
Kirjasto suljetaan pyhien aattoina klo 16.

TIETOTORI LÄHIKIRJASTO - KOULUKIRJASTO
Koulutie 4B, 90440 Kempele
p. 050 316 9409 (pääkirjasto)
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi 

Ma  Suljettu To   Suljettu
Ti    Suljettu Pe  Suljettu 
Ke   11–15

Tietotorin kirjasto muuttuu omatoimikirjastoksi. 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)

KIRJASTO SOMESSA

        /Kempeleen kirjasto

         /Kempeleenkirjasto 

TUTUSTU E-AINEISTOIHIN
outi.fi nna.fi 

KIRJASTO

Tule tapaamaan
lukulemmikkiä!

LUKUKOIRALLE TAI LUKULEMMIKILLE
PÄÄSEE LUKEMAAN KIRJASTOLLA

LAUANTAISIN 
18.1., 15.2., 14.3., 18.4., JA 16.5.2020 KLO 12-13.

 
LUKUKOIRALLE/LEMMIKILLE PÄÄSEVÄT 

LUKEMAAN KOULUIKÄISET LAPSET. 
LUKUKOIRIEN LISÄKSI PAIKALLA VOI OLLA MYÖS

MUITA LUKULEMMIKKEJÄ, KUTEN KISSOJA.
 

VARAA LUKUAIKA 15 MINUUTIN LUKUHETKEEN
SÄHKÖPOSTITSE KIRJASTO@KEMPELE.FI,
 P. 050 316 9409 TAI KIRJASTON TISKILTÄ.

 
LISÄTIEDOT KIRJASTON KOTISIVUILTA:

WWW.KEMPELE.FI/KIRJASTO

Puhujana Pekka Pääkkönen
Projektipäällikkö / Talotekniikka,

Energian käytön tehostamisratkaisut,
Ilmastotiimi, Greenpolis

Iin Micropolis Oy

PE 31.1.2020 KL0 18.00
KEMPELEEN KIRJASTOSSA

Iin
ilmastotyön
vaikutukset

Y L E I S Ö L U E N T O

Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs.

www.greenpolis.fi

KIRJALLISUUSPIIRIT
Tavallisten Miesten Kirjallisuuspiiri 
to 6.2. klo 18.00. Kirjana Keskisarja, Teemu: Hulttio.

Sari Holapan kirjallisuuspiiri 
(helmikuun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin). 
Kirjoina Machiavelli, Niccolo: Ruhtinas / Gappah, 
Petina: Tanssimestari ja muita tarinoita Zimbab-
westa.

Molemmissa kirjallisuuspiireissä kahvi- ja teetar-
joilu. Tervetuloa!

SATUTUOKIOT
Satutuokio torstaisin pääkirjastolla klo 10.00. Kir-
jaston henkilökunta lukee ja kertoo satuja. Satu-
tuokio soveltuu parhaiten yli 3-vuotiaille lapsille. 

TAPAHTUMAT
Pe 31.1. klo 18.00 Yleisöluento, aiheena Iin ilmas-
totyön vaikutukset. Puhujana Pekka Pääkkönen, 
projektipäällikkö / talotekniikka, energian käytön 
tehostamisratkaisut, Iin Micropolis, ilmastotiimi. 
Luennolla kerrotaan, miten Iissä on pyritty vaikut-
tamaan ilmastonmuutokseen, ja mitä ihmiset voi-
sivat tehdä asian hyväksi.

To 13.2. klo 18.00 Konsertti: Heikki Ruokangas 
(kitara) & Anne-Mari Kanniainen (harmonikka). 
Kokoonpano esittää suomalaista juurimusiikkia 
persoonallisesti tulkiten. Luvassa on jazzia, kan-
sanmusiikkia ja avantgardea yhdistävä uniikki ko-
konaisuus, joka syntyy improvisoinnista ja tunnel-
man luomisesta hetkessä.

La 15.2. klo 12-13 Lukulemmikit tavattavissa

Ke 19.2. klo 12-13 Kirjasto esittelee ja vinkkaa ai-
heesta ”Lappilaisia kertojia” Senioreiden olohuone 
-tapahtumassa Zimmarin kahvilassa

To 20.2. klo 18 Pienten soittajien musiikkituokio 
(Kempele-opiston oppilaskonsertti)

SOVELTAVA LIIKUNTA
Erityislasten liikuntakerho
• Santamäkitalolla torstaisin 
    7-10-vuotiaat klo 17.00–17.55
    11-16-vuotiaat klo 18.00–18.55 
Liikuntakerhossa tutustutaan erilaisiin 
liikuntalajeihin ryhmäläisten toiveiden 
mukaan, harjoitellaan sääntöjä ja ryh-
mässä toimimista. Luvassa uusia ko-
kemuksia ja onnistumisia liikunnan pa-
rissa.

Kehitysvammaisten liikuntaryhmä
yli 15-vuotiaille
• Zemppi Areenalla perjantaisin klo 
13.30–15.00
Ryhmässä pelaillaan erilaisia pallope-
lejä ja tutustutaan erilaisiin liikuntala-
jeihin.

Kehitysvammaisten kuntosaliryhmä
• Terveyskeskuksen kuntosalilla tiis-
taisin klo 14.15–16.00
Ohjattu kuntosaliharjoittelu pienryh-
mässä.

Hyvän mielen liikuntaryhmä
• Keskiviikkoisin klo 15.00–16.00
Tule kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja, 
hakemaan vinkkejä liikuntaharrastami-
seen tai etsimään kadoksissa ollutta 
kipinää liikuntaan. Ryhmä on tarkoitet-
tu vähän liikkuville, kuntouttavan työ-
toiminnan asiakkaille, pitkäaikaistyöt-
tömille ja mielenterveyskuntoutujille.

Soveltava kuntosali
• Terveyskeskuksen kuntosalilla tiis-
taisin ja torstaisin klo 12.00-13.00
Ryhmät tarkoitettu henkilöille jotka tar-

vitsevat apua kuntosalilaitteiden käy-
tössä ja niille menemisessä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen ryhmiin
www.kempele.fi /soveltavaliikunta 
Erityisliikunnan koordinaattori Juha 
Vuoti, p. 040 5704711, juha.vuoti@
kempele.fi 

SENIOREIDEN LIIKUNTA
Vesikävely/-juoksuopastusta 
senioreille
• Perjantaisin 7.2. / 14.2. / 21.2. klo 
12.30–13.15 Zimmarin isoallas
Tule kokeilemaan vesikävelyä/-juoksua 
liikunnanohjaajan opastuksella. Tarkoi-
tettu aloittelijoille sekä vähän harrasta-
neille. Saat myös vinkkejä, miten mo-
nipuolistat harjoittelua vesijuoksuvyön 
kanssa. Ei erillismaksua eikä ilmoittau-
tumista. Ohjausta kolmena peräkkäise-
nä perjantaina. Ota oma vyö mukaan, 
jos on. Zimmarissa myös lainattavissa 
juoksuvöitä. 

Kempeleläisten senioreiden 
kevennetty vesivoimistelu
• Keskiviikkoisin klo 14.00–14.30 
Zimmarin monitoimiallas
Vain kempeleläisille senioreille. Ei en-
nakkoilmoittautumista.

Starttaa terveyttä kuntosalilta
• Tiistaisin ja torstaisin klo 13.00
Tarkoitettu senioreille, joilla ei ole vie-
lä kokemusta kuntosaliharjoittelusta. 
Pienryhmässä tutustutaan laitteisiin ja 
laaditaan harjoitteluohjelma yksilölli-
sesti. Osallistuminen mahdollistuu se-
niorikortilla tai liikuntapassilla. Lisäksi 

kuntosalille tulee ostaa 8 euron hintai-
nen kulkulätkä, jolla sisäänpääsy salille 
mahdollistuu. Kempeleläisille. Ilmoit-
tautuminen Minnalle p. 040 6643872

Tuolijumpat
• Asukastuvan tuolijumppa

Keskiviikkoisin klo 11.00–11.45 
Asukastupa (Honkasentie 11) 
Vanhusten palvelukeskuksen kevyt 
tuolijumppa

• Torstaisin klo 10.30¬–11.15 Van-
husten palvelukeskus (Hovintie 12)
Tuolijumpan tavoitteena on lisätä liik-
kuvuutta sekä pitää lihakset vahvoi-
na ja toimintakykyisinä. Jumppa si-
sältää helppoja liikkeitä, joita kukin 
voi tehdä oman jaksamisen mukaan. 
Sopii myös pyörätuolissa istuville. Ei 
ennakkoilmoittautumista. Maksuton. 
Tervetuloa!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
ryhmiin
www.kempele.fi /liikuntapalvelut - Se-
nioreiden liikunta
Ikäihmisten liikunnanohjaaja Minna 
Lammassaari, p. 040 6643872, min-
na.lammassaari@kempele.fi 
Ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään yh-
dessä Teille sopiva liikuntamuoto jo-
ko ryhmä- tai yksilöharjoitteluna.  Li-
sätietoa Kempeleen liikuntapalveluista 
osoitteessa www.kempele.fi /liikunta-
palvelut

Seuraa meitä myös somessa:

          / Kempeleen Liikuntapalvelut

          / Kempeleenliikuntapalvelut

LIIKUNTAPALVELUT
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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. 050 463 6369

Pikkukokon päiväkoti
Pikkukokko 2
Puh. 050 463 6373

Linnakankaan päiväkoti
Linnakaarto 20
Puh: 050 463 6666

Santamäen päiväkoti
Peltomiehentie 5
Puh: 044 497 2244

Kirkonkylän 
esikoulupäiväkoti
Koulutie 6 
Puh. 044 497 2243

Terveyskeskus
Kirkkotie 21
Puh: 558 72100

Sosiaalitoimisto
Voimatie 6 A
Puh: 08 558 72200

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

Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 463 6483

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: 050 316 9409

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 

HEIKKI 
RUOKANGAS 
(KITARA) 
& 
ANNE-MARI 
KANNIAINEN 
(HARMONIKKA)
 
TO 13.2.2020 KLO 18.00 
KEMPELEEN KIRJASTOSSA
KOKOONPANO  ES I T TÄÄ  SUOMALA I S TA

JUUR IMUS I I KK I A  PERSOONAL L I S E S T I  

TU LK I T EN .  LUVASSA  ON  JAZZ I A ,

KANSANMUS I I KK I A  JA  AVANTGARDEA

YHD I S TÄVÄ  UN I I KK I  KOKONA I SUUS ,  

JOKA  SYNTYY  I MPROV I SO I NN I S TA  JA

TUNNE LMAN  LUOM I S E S TA  HETKESSÄ .

 

VAPAA  PÄÄSY !

KEMPE L E EN  K I R J A S TO ,  

KAUPPAKE SKUS  ZEPPE L I N ,  3 .KRS .

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI  

ESITTÄÄ:

Ma 17.02.2020 klo 18.00

Liput 5€
Liput: Kempeleen kirjasto 

Kirkonkylän koulun D-talo, juhlasali

Koulutie 4, 90440 Kempele

K

e

s

t

o

 

1

 

t

 

1

0

 

m

i

n

.

Vauhdikas, riemukas ja ennakkoluuloton 

seikkailunäytelmä ala-asteikäisille!

Ikäsuositus 6–10-vuotiaat

La 9.5.2020 klo 19.00

KempeleenKirkonkylän koulun

D-talo, juhlasali,

Koulutie 4, 90440Kempele

Suvi Teräsniska

Liput 25/30€

Liput ennakkoon: Kempeleen kirjasto ja

(Tiketistä ostettuihin lippuihin lisätään2.50€palvelumaksu)

www.kempele.fi/kulttuuri

Liput 20/25€

Liput ennakkoon: Kempeleen kirjasto

(Tiketistä ostettuihin lippuihin lisätään 2.50€ pal

TOMMI LÄNTINEN

DUO

Pe 13.3.2020 klo 19.00

Pirilä-sali,

Piriläntie 145, 90440 Kempele

Rakastettujen laulujen siivittämä musiikkinäytelmä

laulajalegenda Laila Kinnusen elämästä. 

Draamaa, epookkia ja loistavaa musiikkia 60-luvun hengessä!

 

Matkan hinta:

norm.lippu 61€, eläkeläiset 51€, opiskelijat ja työttömät 46€

(sis. bussimatkat, lipun ja väliaikakahvit) 

 

Aikataulu:

8.15 lähtö kunnantalon parkkipaikalta

13.00 Laila-esitys, kesto 2 h 40 min

16.00 lähtö Kempeleeseen, paluumatkan kesto n. 3 h

 

Sitova ennakkoilmoittautuminen pe 3.4.2020 mennessä 

Kempeleen kirjastoon,  kirjasto@kempele.fi,

p. 050 316 9409 tai paikan päällä.

 

Mikäli matka toteutuu (osallistujia oltava väh. 15),

lippujen maksu kirjastoon 20.4.2020 mennessä. 

Osallistujille ilmoitetaan matkan toteutumisesta.

KEMPELE AKATEMIA
JÄRJESTÄÄ
TEATTERIMATKAN
KAJAANIIN
LA 2.5.2020

Kajaanin kaupunginteatteri:
Laila

KEMPELEEN TAPAHTUMAT
YHDESSÄ PAIKASSA:

KEMPELE.FI/TAPAHTUMAKALENTERI


