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Terveyspalveluiden
kuulumisia
Terveydenhuoltolain mukaan terveyspalveluiden
tehtävänä on omalta osaltaan kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen,
terveyden, toiminta- ja työkyvyn sekä yleisen hyvinvoinnin tukeminen ja ylläpitäminen sekä sairauksien
ennaltaehkäisy ja hoito.
Kempeleessä perusterveyspalvelut tuottaa pääsääntöisesti oma terveyskeskus, niin kuntalaisille
kuin terveyskeskuksen valinneille ulkokuntalaisille ja
opiskelijoille. Terveyskeskuksen ydintoiminnat toteutetaan vuosina 20142017 peruskorjatussa ja
uudistetussa Kirkkotie 21
kiinteistössä.
Suuren kysynnän hoitajaja lääkärivastaanottopalvelut toimivat terveyskeskuksessa. Terveydenhoidon
neuvolapalvelut toteutetaan terveyskeskuksessa,
koulu- ja opiskeluhuolto
oppilaitoksissa. Suun terveydenhuoltoa on terveyskeskuksen lisäksi Ylikylän
koulun yhteydessä olevassa hammashoitolassa. Mielenterveyspalvelut ja perheneuvola sekä kuntoutuksen
toiminnat ovat terveyskeskuksessa, samoin vuodeosasto, kotisairaala, röntgen ja Nordlab laboratorio.
Vastaanotolla, suun terveydenhuollossa, neuvolassa ja mielenterveyspalveluissa on omat keskitetyt
puhelinlinjat takaisinsoittoominaisuuksilla ja myös
asiakaspalvelupisteet.
Vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa on vastaanotot kiireellisille ja ei
kiireellisille asioille. Asiakkaan yhteydenoton yhteydessä suoritetaan potilaan
oireita tiedustellen ns. hoidon tarpeen arviointi. Tällä tavoin arvioidaan, onko
kyseessä kiireellinen hoidettava vai ei kiireellinen
asia. Samalla selvitetään
voidaanko asiassa auttaa

jo heti hyvällä neuvonnalla ja hoito-ohjeilla vai tarvitaanko ajanvaraus terveyspalveluissa esim. hoitajalle,
lääkärille tai hammaslääkärille.
Vastaanoton ja suun terveydenhuollossa välitöntä
ja kiireellistä hoitoa edellyttämät potilaat hoidetaan päivittäin keskitetysti
päivystysvuoroissa olevien
terveydenhuollon ammattilaisten, hoitajien ja lääkäreiden sekä hammaslääkäreiden toimesta. Virka-ajan
ulkopuolinen päivystys on
Oulun Seudun Yhteispäivystyksessä.
Vastaanoton ei kiireelliset
lääkäripalvelut ovat järjestetty lähes parinkymmenen
vuoden ajan pääasiassa ns.
alueellisen väestövastuun
omalääkäriperiaatteella,
ja lisäksi hoitajilla on omia
erityisvastaanottoja esim.
kansansairauksien hoitoon
sekä terveystarkastuksiin. Lääkärien virkaehtosopimuksen muuttumisen
vuoksi nykyisen kaltaiseen
väestövastuutoimintaan
joudutaan toteuttamaan
muutoksia, mutta edelleen
on tärkeää, että omat pitkäaikaiset ja hyvin toimivat
potilas-omalääkärisuhteet
voivat jatkua.
Terveyspalveluihin on valitettavasti syntynyt lisääntynyttä ruuhkautumista johtuen mm. kysynnän ja eri
palveluiden tarpeiden kasvuista. Tilanteisiin on reagoitu tarkastelemalla hoito- ja palveluprosesseja,
kehittämällä mm. hoitaja
ja lääkärityönjakoa, suuhygienisti ja hammaslääkärityönjakoa sekä tehostamalla pitkäaikaissairauksia
sairastavien hoitosuunnitelmien toteuttamista. Myös
erilaisia ryhmäkuntoutus-,
ryhmäneuvolatoimintoja ja
yhteistyötä liikuntapalvelujen kanssa on vahvistettu.
Kuitenkin joudumme pahoitellen toteamaan, että

ajanvarausaikoja ei ole voitu aina antaa toivotun mukaisesti ja jonoutumista on
syntynyt.
Nykyisistä digipalveluista
kannustamme aktiiviseen
Omakanta (Kanta.fi) palvelun käyttöön, jonka käyttäjinä kempeleläiset ovatkin
THL:n raportin mukaan jo
nyt valtakunnan aktiivisimpia. Omakannasta on nähtävissä mm. reseptit, hoitoon liittyvät kirjaukset ja
tutkimustulokset sekä sen
kautta voi lähettää reseptin
uusimispyynnön. Luotettaviin ja käyttökelpoisiin terveydenhuollon digipalveluihin ja omahoito-ohjeisiin
on tarjolla nettilinkkejä mm.
terveyspalveluiden nettisivuilta. Kehitämme myös
jo käytössä olevan ajanvarausten tekstiviestimuistutusten käyttöalueita ja mahdollisuuksien mukaan myös
netissä olevan Kansalaisen ajanvaraustoiminnan
käytettävyyttä. Tulevana
tärkeänä tavoitteenamme on saada tuotantoon
uusia ja monipuolisempia
sähköisiä/digitaalisia yhteyskanavia asiakkaan ja
terveyskeskuksen terveydenhuollon ammattilaisten
välille.
Jouko Koskela
Terveysjohtaja,
johtava lääkäri

Myytävänä polttopuita
Tekniset palvelut myy tarjousten perusteella polttopuita.
Myytävät kasat sijaitsevat:
Linnakankaalla Vedenneidontien varrella

NAAPURIEN KUULEMINEN
PURKAMISLUPAHAKEMUKSEN
Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa KempeVIREILLETULON
leen kunnan internet-sivuilta
osoitteesta www.kempele.fi/
polttopuut.
YHTEYDESSÄ (MRL 139§)
Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää kaikista kasoista, mutta tarjoajalla on mahdollisuus saada vain kaksi kasaa.

Vaihtoehtoisesti paperilomakkeen voi noutaa Kempeleen pääkirjastoltaHakija;
Zeppelinintie
1, kirjaston
Kempeleen
kuntaaukioloaikana (ma-pe klo
10-20, la 10-15)

Sijainti;
Asemanseudun
osoitteessa
AseTarjoukset
tulee jättää
sähköpostillaosa-alueella
tai suljetussa
kirjekuoressamantie 1 90440 Kempele. Toimenpiteet kohdistuu kiinperjantaihin
6.3.2020
klo 12.00 mennessä,
teistöihin
244-401-29-106
ja 244-401-172-0 sekä Kort• kirjaamoon
os.
kirjaamo@kempele.fi
teliin 2003 ja tontti 1(YH-alue)
• Vihikari 10 ulko-oven vieressä olevaan Kempeleen
kunnan Toimenpide;
postilaatikkoon
Haetaan purkulupaa Kempeleen kunnan• postitsetalolle
os. Kempeleen
90441 Kempele
(kerrosalakunta
2393PL
m212,
ja tilavuus
11 088 m3), vanhalle paloasemalle (kerrosala 265 m2 ja tilavuus 1130
m3 sekä taksiasemalle tekstillä
(kerrosala
42 m2 ja tilavuus 122
Otsikoi sähköpostisi/kirjekuoresi
POLTTOPUUT.
m3). Purkamistoimenpiteet suoritetaan keväällä 2019.
Maksu laskutetaan. Polttopuut voi hakea, kun lasku on
maksettu.Hankkeiden lupa-asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa. Naapureiden mahdolliset huomautukset
hankkeesta on toimitettava rakennusvalvontaan kirjalliLisätietoja:
Paula Taskila
050 316 9669
tai mennessä.
senap.13.2.2019
klo 15:00
Marjo Törmänen p. 044 497 2313
Kempeleen kunta/Rakennusvalvonta
26.2.2020Rakennustarkastaja Hannu Paasovaara
p.050 4636 520 Vihikari 10, 90440 Kempele
Tekniset palvelut
Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | www.kempele.fi
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KEMPELE AKATEMIA
JÄRJESTÄÄ TEATTERIMATKAN
KAJAANIIN LA 2.5.2020
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.

ELOKUUN 2020 VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN HAKU
Elokuussa 2020 alkavalle toimikaudelle tulee varhaiskasvatushakemus tehdä maaliskuun loppuun mennessä. Varhaiskasvatuslain mukaan hakemus tulee jättää neljä
kuukautta ennen hoidon alkamista. Varhaiskasvatuspaikkaa (kunnallista ja yksityistä)
haetaan sähköisesti Kempeleen kunnan varhaiskasvatuksen internet-sivun kautta.
Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden myös hakuajan ulkopuolella
neljää kuukautta ennen hoidon alkua. Jos
varhaiskasvatuspaikkaa tarvitaan äkillisesti vanhemman työllistymisen tai opintojen
vuoksi, eikä hoidontarpeen alkamisajankohtaa ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa
ennen kuin lapsi sitä tarvitsee.
Lisätietoa varhaiskasvatuksesta, eri vaihtoehdoista ja varhaiskasvatuspaikan hakemisesta saa Kempeleen kunnan Internet
- sivulta: http://www.kempele.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus.html
Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä vanhemmat voivat olla yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaajiin.
PALVELUOHJAUSTIIMIN JÄSENET
Pauliina Meyer, Sarkkirannan päiväkodin
johtaja p. 050 4636 350 (kunnan länsipuolen päiväkodit, myös yksityiset päiväkodit)
Aini Lukkari, Honkasen päiväkodin ja perhepäivähoidon johtaja p. 050 4636 340 (kunnan itäpuolen päiväkodit, myös yksityiset
päiväkodit sekä koko kunnan perhepäivähoito)

MENUMAT-ATERIAPALVELU
UUTENA VAIHTOEHTONA
KOTIIN KULJETETTUIHIN
ATERIOIHIN
Kempeleen kunnan kotiin kuljetettujen aterioiden asiakkaille on uutena vaihtoehtona mahdollisuus saada Menumat –ateriapalvelu. Ateriapalvelun käyttöön ottoa on
valmisteltu ikääntyneiden palveluissa. Menumat-laite on ikääntyneelle turvallinen käyttää, se on helppokäyttöinen ja ohjaa käyttöä puheella. Menumat-palvelussa ateriat
toimitetaan kahden viikon välein pakasteina, sisältäen laitteiston ruuan säilytykseen
ja lämmitykseen.
Menumat –laitteeseen on mahdollista tutustua etukäteen Vanhusten palvelutalolla,
osoitteessa Hovintie 12, järjestetyssä esittelyssä perjantaina 28.2.20202 klo 13-15.
Lisätietoja voi tiedustella vs. palveluohjaaja
Päivi Lapinoja p. 040 1584 020 sekä kotihoidon johtaja Raija Inkala p. 050 3169 686.
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KEMPELE -PALKINNOT ON JAETTU
Kempeleen kulttuuri- ja urheilupalkinnot jaettiin viime maanantaina,
24.2. palkitsemistilaisuudessa.
KEMPELE KULTTUURIPALKINTO
Kempele kulttuuripalkinnon myöntämisen perusteena on aktiivinen
toiminta, saavutettu erinomainen
taso kulttuurin alalla ja toiminnalla
kunnalle tuotettu positiivinen julkisuus.
Tällä kertaa kulttuuripalkinto myönnettiin tuottajana ja äänittäjänä ni-

meä tehneelle Pentti Amorelle.
KEMPELE URHEILUPALKINTO
Urheilupalkinnon myöntämisen
perusteena on aktiivinen toiminta, saavutettu erinomainen taso
urheilun alalla ja toiminnalla kunnalle tuotettu positiivinen julkisuus.
Urheilupalkinto myönnettiin seuraaville urheilijoille: Ville-Matias
Ahola (ball hockey), Aki Hanhela
(pesäpallo), Heidi Heikkala (cheerdance), Jonna Heikkala (cheerdance), Niina Jaako (hiihtosuun-

nistus), Eetu Jaatinen (jääpallo),
Helmi Jouhten (uinti), Virve Jouhten (hiihto), Lasse Järvenpää (lentopallo), Jaani Kareisto (pyöräily), Jeehu Kareisto (ratapyöräily)
Kempeleen Kiri D1-tyttöjoukkue
(pesäpallo), Kempeleen Pyrintö
(viestihiihto), Pihla Kinnunen (viestijuoksu), Iines Vilhelmiina Kokko (cheerleading), Kai Lappalainen (maastohiihto), Jani Lassila
(pesäpallo), Ossi Meriläinen (pesäpallo), Pauli Moilanen (compak

sporting), Tatu Mäkelä (nyrkkeily),
Ronni Mäntyranta (ampumahiihtoviesti), Harri Määttä (hiihtosuunnistus), Taneli Ollila (painonnosto),
Sini Paukkeri (pyörätuolikelaus),
Kalle Pesälä (kilpauinti), Esa Pieniniemi (pituus), Anni Piipponen (squash), Ella Olivia Pitkänen (cheerdance), Mira Pitkänen
(tanssi), Joona Suni (pesäpallo), Elena Tyni (nyrkkeily) ja Aino
Vuorjoki (60m juoksu).

SNOWZTORM
-TALVILIIKUNTATAPAHTUMA
PERUUNTUI
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että
odotettu SnowZtorm tapahtuma on jouduttu perumaan sääolosuhteiden vuoksi talvelta 2020.

KESÄN SISÄ- JA ULKOLIIKUNTAPAIKKOJEN
HARJOITUSVUOROT OVAT HAETTAVANA
Kesäajan (15.6.-2.8.2020) liikuntasalien harjoitusvuoroja voi hakea Linnakankaan koulun
vanhemman puolen 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 liikuntasali-

en 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 katja.vahakuopus@kempele.fi.
Vuorot jaetaan ensin kunnan omaan toimintaan, järjestöille ja seuroille. Tämän jälkeen
vapaat vuorot annetaan muille hakijoille.
Lisätietoja: Katja Vähäkuopus,
katja.vahakuopus@kempele.fi
p. 050 316 3804
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LIIKUNTAPALVELUT

AUKIOLOAJAT

UI ELÄMÄSI KUNTOON –KAMPANJA
ALKAA MAALISKUUSSA
VIRKISTYSUIMALA ZIMMARISSA!
Tervetuloa mukaan uimaan, vesijuoksemaan ja –jumppamaan. Osallistujat saavat suorituskortin, johon omat uinti-, vesijumppa- ja vesijuoksusuoritukset merkitään.
Kampanjan loputtua suorituskortti palautetaan Zimmariin, joka kokoaa uintimäärät
valtakunnalliseen tilastoon. Vesijumppaajat ja -juoksijat merkitsevät vedessä liikutut
puolituntiset ja uimarit uidut metrinsä. Kysy tarkemmat ohjeet toimintatavoista Virkistysuimala Zimmarista.

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 ryhmässä
toimimista. Luvassa uusia kokemuksia ja
onnistumisia liikunnan parissa.
Kehitysvammaisten liikuntaryhmä yli
15-vuotiaille
• Zemppi Areenalla perjantaisin
klo 13.30–15.00
Liikuntaryhmässä pelaillaan erilaisia pallopelejä ja tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin.
Kehitysvammaisten kuntosaliryhmä
• Terveyskeskuksen kuntosalilla tiistaisin klo 14.15–16.00
Ohjattu kuntosaliharjoittelu pienryhmässä.
Hyvän mielen liikuntaryhmä
• Keskiviikkoisin klo 15.00–16.00
Tule kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja,
hakemaan vinkkejä liikuntaharrastamiseen tai etsimään kadoksissa ollutta kipinää liikuntaan. Ryhmä on tarkoitettu vähän liikkuville, kuntouttavan työtoiminnan
asiakkaille, pitkäaikaistyöttömille ja mielenterveyskuntoutujille.
Soveltava kuntosali
• Terveyskeskuksen kuntosalilla
tiistaisin ja torstaisin klo 12.00-13.00
Ryhmät tarkoitettu henkilöille jotka tarvitsevat apua kuntosalilaitteiden käytössä ja
niille menemisessä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen ryhmiin
www.kempele.fi/soveltavaliikunta
Erityisliikunnan koordinaattori
Juha Vuoti,
p. 040 5704711, juha.vuoti@kempele.fi

SENIOREIDEN LIIKUNTA
Kempeleläisten senioreiden
kevennetty vesivoimistelu
• Keskiviikkoisin klo 14.00–14.30
Zimmarin monitoimiallas
Vain kempeleläisille senioreille. Ei ennakkoilmoittautumista.
Starttaa terveyttä kuntosalilta
Tarkoitettu senioreille, joilla ei ole vielä kokemusta kuntosaliharjoittelusta. Pienryhmässä tutustutaan laitteisiin ja laaditaan
harjoitteluohjelma yksilöllisesti. Osallistuminen mahdollistuu seniorikortilla tai liikuntapassilla. Lisäksi kuntosalille tulee
ostaa 8 euron hintainen kulkulätkä, jolla
sisäänpääsy salille mahdollistuu. Kempeleläisille. Ilmoittautuminen Minnalle p. 040
6643872
Tuolijumpat
Asukastuvan tuolijumppa
• Keskiviikkoisin klo 11.00–11.45
Asukastupa (Honkasentie 11), ei 4.3.
Vanhusten palvelukeskuksen kevyt
tuolijumppa
• Torstaisin klo 10.30–11.15 Vanhusten
palvelukeskus (Hovintie 12), ei 5.3.
Tuolijumpan tavoitteena on lisätä liikkuvuutta sekä pitää lihakset vahvoina ja toimintakykyisinä. Jumppa sisältää helppoja
liikkeitä, joita kukin voi tehdä oman jaksamisen mukaan. Sopii myös pyörätuolissa
istuville. Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton. Tervetuloa!
Lisätietoja ja ilmoittautuminen ryhmiin
www.kempele.fi/senioreidenliikunta
Ikäihmisten liikunnanohjaaja
Minna Lammassaari
p. 040 6643872,
minna.lammassaari@kempele.fi
Ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään yhdessä Teille sopiva liikuntamuoto joko ryhmätai yksilöharjoitteluna.

Lisätietoa Kempeleen
liikuntapalveluista osoitteessa

Seuraa meitä myös somessa:

www.kempele.fi/liikuntapalvelut

/ Kempeleenliikuntapalvelut

/ Kempeleen Liikuntapalvelut

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.
VESIVOIMISTELUIDEN VIIKKO-OHJELMA

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 (22.4. asti) ♪ ♦

Torstai 		
7.30
Yleinen vesivoimistelu, isoallas ♪
14.00 Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas ♪
18.30 Yleinen vesivoimistelu – FinnhitZ, monitoimiallas ♪

Perjantai		
13.30 Yleinen vesivoimistelu – Iisi, 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 vesivoimistelut 7.1.–17.5.2020.
Maanantai
14.15 - 14.45
			
15.00 - 15.30

Yleinen, Kevennetty vesivoimistelu
(mm. veteraanit)
TK Liminka (13.1.–25.5.)

Tiistai
9.45 - 10.30
11.00 - 11.30
			
14.30 - 15.00
17.30 - 18.00

Kempele-opisto (14.1.–14.4.)
Maa- ja kotitalousnaiset
(10.3./7.4./5.5./2.6.)
Yleinen, Senioreiden vesivoimistelu
Yleinen vesivoimistelu

Keskiviikko
7.00 - 7.30
9.45 - 10.30
14.00 - 14.30
15.30 - 16.00
17.45 - 18.30
Torstai 		
10.00 - 10.30
14.00 - 14.30
18.30 - 19.00

Yleinen vesivoimistelu – Teho
Voitas-ryhmä (17.6. asti)
Kempeleläiset seniorit – kevennetty
TK Tyrnävä (8.1.–29.4.)
AquaZumba (29.1.–22.4.)
TK Rantsila (9.1.–23.4.)
Yleinen, Senioreiden vesivoimistelu
Yleinen vesivoimistelu – FinnhitZ

Perjantai		
9.50 - 10.20
Santamäki (20.3./3.4./17.4.)
13.30 - 14.00 Yleinen vesivoimistelu – Iisi
17.00 - 17.30 Yleinen vesivoimistelu – Teho
Lauantai
8.00 - 11.00

Vauvauinti (4.1.–23.5.)

ODL:N PRO TERVEYS -LUENTO

Tervetuloa seuraamaan Virkistysuimala Zimmariin ODL:n
Pro Terveys –luentoa. Seuraava luento
• Tiistaina 31.3.2020 klo 14.00–15.00
aiheena Ravitsemus, uni ja palautuminen
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KIRJASTO

LIIKUNTAPALVELUT

KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO
Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs.
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
p. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Netissä: www.kempele.fi/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat
salanumeron avulla: outi.finna.fi
Ma–pe		
10–20
La		 10–15
Kirjasto suljetaan pyhien aattoina klo 16.
TIETOTORIN OMATOIMIKIRJASTO
Kirkonkylän koulun D-talo
Koulutie 4B, 90440 Kempele
Omatoimiaikana sisäänkäynti Kempelehallin puoleisesta ovesta.
Ma - pe 8–20 (omatoimiaika)
La
10–15 (omatoimiaika)
* Virkailija paikalla ke klo 11–15. Huom.
Talvilomaviikolla 2.-7.3. ei henkilökuntaa,
avoinna omatoimiajoin.
LINNAKANKAAN OMATOIMIKIRJASTO
Linnakangastalo
Linnakaarto 20, 90450 Kempele
Käynti sisäpihan kautta, E-ovi
Ma–pe		
La		

16–20 (omatoimiaika)
10–15 (omatoimiaika)

Talvilomaviikolla 2.–7.3. avoinna pidennetysti ma–pe 9–20 (omatoimiaika) sekä
la 10-15 (omatoimiaika)

KIRJASTOSSA TAPAHTUU
KIRJALLISUUSPIIRIT
Tavallisten Miesten Kirjallisuuspiiri to 5.3. klo
18.00. Kirjana Oranen, Raija: Manu
Sari Holapan kirjallisuuspiiri (maaliskuun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin). Kirjana Adichie,
Chimamanda Ngozi: Purppuranpunainen hibiskus.
Molemmissa kirjallisuuspiireissä kahvi- ja teetarjoilu. Tervetuloa!
NÄYTTELYT
6.3. - 2.4. Villasukkarakkautta - Eläkeliiton
käsityöryhmä ”Sukkiksen” näyttely.
Näyttelyn avajaiset kirjastolla pe 6.3. klo 1416, jolloin sukkislaiset neulovat sukkaa pyöröpuikoilla! Äänestä mieluisin sukkapari – voit
voittaa sen!
SATUTUOKIOT
Satutuokio torstaisin pääkirjastolla klo 10.00.
Kirjaston henkilökunta lukee ja kertoo satuja.
Satutuokio soveltuu parhaiten yli 3-vuotiaille
lapsille. Kesto on 20–30 minuuttia.
TAPAHTUMAT
• To 12.3. klo 18.00 Nukketeatteri PikkuKulkuri
esittää: Nigan 8 vuodenaikaa. Esityksen ikäsuositus 2-9v.
•

•

•

KIRJASTO SOMESSA
/Kempeleen kirjasto
/Kempeleenkirjasto
TUTUSTU E-AINEISTOIHIN
outi.finna.fi

•

La 14.3. klo 12.00–13.00 Lukulemmikit tavattavissa
Pe 20.3. klo 17.30 Näkökulmia Suomen historiaan: Arvo Tuominen luennoi Vladimir Putin
- koko tarina -teoksensa pohjalta.
La 28.3. klo 10–15 Harry Potter -tapahtuma.
Lajitteluhattu, kuvauspisteitä, vapauta Dobby,
tietovisa, askartelupiste, paras puku palkitaan,
huispausta ja muuta taianomaista toimintaa!
La 18.4. klo 10–15 Lukuiloa! -tapahtuma. Kirjailijavieraina Riina ja Sami Kaarla, lukukoirat,
kirjavinkkausta ym.

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy!

Taikasauvat valmiina...
Taikuus alkakoon!

Harry Potter -päivä
Kempeleen kirjastossa

La 28.3. klo 10-15
NOT PERFECTION

Voit tulla noidaksi, velhoksi tai ihmeotukseksi
sonnustautuneena!
Parhaat asut palkitaan!
Myös jästiasuiset ovat lämpimästi tervetulleita!
Lajitteluhattu,
MOTIVATIONkuvauspisteitä,
MONDAY

S Tvapauta
R I VDobby,
E tietovisa,
F O R
WWW.POSITHINK.COM

askartelupiste, huispausta ja

muuta taianomaista toimintaa!

Ilmiinny paikalle!
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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. 050 3078981
S-postit: etunimi.sukunimi@kempele.fi
Lisää tietoa toiminnastamme
www.kempele.fi/nuorisopalvelut
		

/ Kempeleen nuorisopalvelut

		

/ @kempeleen_nuorisopalvelut

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

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

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA

Starttipaja Zuumi tarjoaa tukea 18-29-vuotiaiden työttömien ja ilman opiskelupaikkaa olevien
nuorten elämänhallintaan. Pajalle hakeudutaan
kunnan kotisivuilla olevan lomakkeen kautta,
kaikki hakijat haastatellaan. Voit olla myös yhteydessä työvalmentajiin, Pilviin ja Sannaan.
/ @starttipaja_zuumi
Seinättömän työpajan työvalmennus tarjoaa
tukea ja ohjausta kempeleläisille alle 29-vuotiaille työttömille työnhakijoille. Seinättömälle
työpajalle voi hakeutua, jos oma koulutus- tai
urapolku on vielä mietinnässä ja työ- tai koulutuspaikka puuttuu. Jos olet kiinnostunut seinättömästä työpajasta, ota yhteyttä Stiinaan
tai jätä yhteydenottopyyntö kunnan kotisivujen kautta.

NUORTEN TIETO- JA
NEUVONTAPALVELU

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu tarjoaa kaikille alle 30-vuotiaille kempeleläisille maksutonta
tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten
elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa.
Tavoitat Kempeleen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun puhelimitse, soittamalla tai viestillä
sekä WhatsAppin kautta, p. 044 4972286. Voit
myös jättää yhteydenottopyynnön osoitteessa
www.kempele.fi/nuorisopalvelut.

KESÄSETELIJAKO

Tiistaina 17.3 klo 15:00-18:00
Kempele Akatemialla (2003-2004 synt.)
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.
Lisätietoja osoitteessa
https://www.kempele.fi/kesatyo
järjestäjä: liikuntapalvelut
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KEMPELE-OPISTO
MAALIS-HUHTIKUUSSA ALKAVIA KURSSEJA:
TAIDE- JA TAITOAINEET

MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT

110203 Teatterikurssi
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A
la 09.00-14.30
su 10.00-14.30
18.4.2020-19.4.2020
Tuija Nuojua
Kurssimaksu 27,00 €
Teatteri ja draama -aihealueella tutustutaan teatteri-ilmaisuun ja näyttelijätyöhön.
Työtapoina ovat mm. draama,
sekä erilaiset ilmaisu- ja improvisaatioharjoitukset. Kurssipäivien aikana osallistujat
valmistavat pienimuotoiset
esitykset. Kurssi on suunnattu 1.-4. luokkalaisille.

110462 Tutustuminen neulekoneeseen, sukkakurssi
TAITOLA, OMPELUTILA
Honkasentie 15 B
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
4.4.2020-5.4.2020
Sirpa Luttinen
Kurssimaksu 35,00 €
Kiinnostaako koneneulonta?
Tämä kurssi antaa perustiedot sukan neulontaan neulekoneella. Sinulla on hyvä
olla oma neulekone. Opettajalle tutuimmat neulekoneet
ovat Brother/Eva, Singer ja
Toyota koneet. Voit tiedustella opettajalta myös mahdollisuutta vuokrata opiston neulekone tämän kurssin ajaksi
hintaan 10 euroa. Tiedustelut vuokrauksesta joko sähköpostitse tai tekstiviestillä.
Opettajan sähköpostiosoite on sirpa.m.luttinen@gmail.
com tai tekstiviestillä numeroon 040 5542 166.

110301 Taidemaalaus,
kevät
TAITOLA, MONITOIMITILA
Honkasentie 15 B
ma 16.45-18.45
4.5.2020-8.6.2020
Irina Havaste-Ukkola
Kurssimaksu 40,00 €
Taidemaalaus kurssin kevätjatkoa! Oman ilmaisun kehittämistä, jokainen omassa tahdissa. Mietitään yhdessä niin
sommittelua, värioppia kuin eri
tekniikoitakin. Kurssin sisältö
muokkaantuu kurssilaisten
toiveiden mukaan. Voimme
tehdä värioppi harjoituksia,
kokeilla sommittelutehtäviä tai
pohtia uusia lähestymistapoja omaan tekemiseen. Kurssille voi tulla uutena mukaan!
Kurssi sopii niin aloittelijoille
kuin pidempään harrastaneillekin. Tarvikkeet kurssille hankitaan itse. Ikäraja kurssille on
15 vuotta. Tarvitset maalaustarvikkeet (maalit, pensselit
ym.), luonnoslehtiön ja maalauspohjat.
110306 Löydä taiteilija
itsestäsi, kevät
TAITOLA, MONITOIMITILA
Honkasentie 15 B
ma 19.00-21.00
4.5.2020-8.6.2020
Irina Havaste-Ukkola
Kurssimaksu 50,00 €
Oletko aina haaveillut maalaamisesta ja piirtämisestä, mutta
et ole vielä löytänyt sille paikkaa ja aikaa? Nyt on mahdollisuus tulla tälle matalan
kynnyksen kurssille, jossa ei
tarvita aikaisempaa kokemusta kuvataiteista. Lähdemme
liikkeelle opettajan ohjeistuksella ja harjoituksilla, kokeillen, inspiroituen ja leikkimielellä. Kurssilla ei arvostella tai
kritisoida tuotoksia vaan löydetään taiteen tekemisen ilo ja
herkkyys. Ikäraja kurssille on
15 vuotta. Kurssihintaan sisältyy tarvikkeet, joilla pääset alkuun. Opettaja neuvoo sinua
omien värien hankinnassa ensimmäisten kertojen aikana.
Opettajana taidemaalari, taidekasvattaja ja ekspressiivistä
taideterapiaa opiskellut Irina
Havaste-Ukkola.

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
mahdollisuuksia muodistaen, muokaten ja kierrättäen. Monilla meillä on kertynyt
vaatekaappeihin vaatteita,
joita emme ole raaskineet
laittaa kiertoon. On liian leveää helmaa ja hihaa, rikkinäistä vetoketjua, vääränlaisia
leikkauksia, pieneksi tai suureksi käyneitä vaatekappaleita. Usein laadukkaat materiaalit ja kauniit kuosit ovat
syynä, että säilömme näitä
vaatekappaleita. Ota tällaisia
vaatteita mukaan ja tule oppimaan ammattilaisen oppiin,
mitä kaikkea näille vaatteille
voidaan tehdä.
110461 Makramee
viikonloppukurssi
TAITOLA, OMPELUTILA
Honkasentie 15 B
joka toinen viikko
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, verhotekstiilejä sekä
muita kodin sisustustekstiilejä erilaisin makrameesolmuin.
Teemme myös pienempiä töitä
kuten käsi-, korva- ja kaulakoruja. Ensimmäinen kurssikerta
on 24.4., jolloin aloittelijat voivat tutustua solmeilun maailmaan, ehditään suunnitella
töitä ja materiaaleja. Varsinainen kurssiviikonloppu on per-

jantai 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 kotiompelukoneen perushuollon: langankireyksien säädöt, puolapesän puhdistus, neulojen
kunnon tarkistus, tarvittaessa
öljytään ym. Mukaan vain yksi
oma ompelukone 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 perushuolto. Säädetään langankireydet, puhdistetaan puolapesä, tarvittaessa öljytään,
tarkistetaan neulojen kunto
ym. Mukaan vain yksi oma
saumuri ja sen ruuvimeisseli.
METSÄTALOUS
710201 Metsästäjäkurssi
KEMPELEEN LUKIO,
LIIKUNTASALI
Koulutie 4 B
la 09.00-15.00
su 09.00-15.00
4.4.2020-5.4.2020
Markku Halonen
Kurssimaksu 45,00 €
Sisältö: metsästysoikeus ja
metsästyslainsäädäntö, riistahallinto ja metsästäjäjärjestöt, lajituntemus, riistaekologia ja riistanhoito, eri
metsästysmuodot, hyvät metsästäjätavat, haavoittuneen
riistan etsintä ja saaliin käsittely, ampuma-aseet ja niiden
käyttö metsästyksessä. Tavoite: kurssilaiset kykenevät läpäisemään metsästäjätutkinnon, joka järjestetään kurssin
jälkeen sunnuntaina. Tarkoitettu kaikille metsästyksestä kiinnostuneille (ei ala- eikä
yläikärajaa). Metsästäjätutkinnon voi suorittaa kurssin lopuksi. Tutkinnon hinta on 20
euroa. Laskutamme tutkintomaksun erikseen. Ruokailua
varten omat eväät mukaan tai
on myös mahdollisuus käydä
syömässä muualla.
KOTITALOUS
810202 Buon appetito!
Italialaista ruokaa ja italian
opiskelua
KIRKONKYLÄN
YHTENÄISKOULU, D-TALO,
KOTITALOUSLK
Koulutie 4 A 6
la 10.00-13.15

28.3.2020
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 26,00 €
Kurssilla herkutellaan ja opiskellaan samalla italiaa: käsitellään myös italialaisen
ruokakulttuurin tärkeimpiä
perinteitä. Kurssin opetuskieli on italia ja puhumme myös
suomea. 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 15 vuotta.
LIIKUNTA JA TERVEYS

on hiljainen ja yksinkertainen,
passiivisempi harjoitus. Fyysisellä tasolla harjoitus kohdistuu kehomme syvempiin osiin:
sidekudoksiin, nivelsiteisiin,
niveliin, luihin ja fasciaverkostoomme. Yin jooga-asanoissa viivytään useiden minuuttien ajan antaen kehon ja
mielen pysähtyä ja rauhoittua.
Kun lihaksemme rentoutuvat,
asentojen vaikutukset ulottuvat syvemmälle, aina sitkeimpiin jännitystiloihin ja jäykkyyden tuntemuksiin erityisesti
alaselän alueella. Et tarvitse
aiempaa taustaa edellä mainituista lajeista osallistuaksesi. Mukaan jumppamatto ja
eväät. Ylle rentoa vaatetusta.

830153 Lempeän liikkeen
lauantai B
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A
la 10.00-14.15
21.3.2020
Katariina Porthan
Kurssimaksu 28,00 €
ASAHI TERVEYSLIIKUNTA
& YIN JOOGA. Lempeä liike
rentouttaa ja huoltaa kehoa
ja rauhoittaa mieltä. Kurssi sisältää Asahia, yin joogaa ja
rentoutumisharjoituksia. Harjoitteet vahvistavat lempeästi kehonhallintaa, rentouttavat
kehon ylikireyksiä, sekä antavat mielelle mahdollisuuden
päästää irti. Asahi terveysliikunta on kehon ja mielen liikuntamuoto, jossa yhdistyvät
sekä itämaisen että länsimaisen terveysliikunnan parhaat
perinteet. Asahi harjoitus painottaa rentoutta, kehon pystysuoraa asentoa ja hengityksen yhteyttä liikkeeseen. Yin
joogan juuret ovat joogaperinteessä, Taolaisessa filosofiassa ja perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä. Yin jooga

830202 Mindfulness ja
meditaatio B
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15 A
su 13.00-17.15
5.4.2020
Katariina Porthan
Kurssimaksu 20,00 €
Mindfulnesskurssilla syvennytään omaan itseen, kehoon ja
mieleen, sekä läsnäoloon hetkessä. Mindfulness on tietoista läsnäoloa, havainnointia ja
hyväksymistä. Mindfulness
harjoitteet sisältävät lempeää
rauhallista omaa kehoa kuuntelevaa ja kunnioittavaa liikkumista, visualisointia, rentoutus- ja hengitysharjoituksia.
Mindfulnessin lisäksi kurssilla
harjoitellaan meditaatiota rentoutusmisharjoituksien ja syvärentouttavan sointukylvyn
avulla. Kurssilla opituilla harjoitteilla voit ennaltaehkäistä ja
hoitaa stressitiloja, rauhoittaa
mieltä, rentouttaa ja huoltaa
kehoa ja vahvistaa kehomieliyhteyttä. Mukaan tarvitset
jumppamaton, viltin, eväät ja
ylle rentoa vaatetusta.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen tapahtuu netissä osoitteessa
www.kempele.fi/kempeleopisto
tai puhelimitse soittamalla numeroon 050 463 6431.

LÄHETÄ KURSSITOIVEESI!
Otamme vastaan ideoita ja toiveita opinto-ohjelmaan
lukuvuodelle 2020-2021. Kurssitoiveita voit antaa joko netin kautta tai kurssitoivelomakkeella. Linkki kurssitoiveiden jättämistä varten löytyy netissä osoitteessa
www.kempele.fi/kempeleopisto (ajankohtaista-osiossa).
Kurssitoivelomakkeita on Zeppelinin pääkirjastolla ja
Kempele-opiston toimistossa (Honkasentie 15 B). Keräämme kurssitoiveita tulevalle lukuvuodelle 15.3. asti.
Toivomme teidän lähettävän kurssitoiveita myös muuna aikana. Hyvät ideat ja toiveet pyritään toteuttamaan
mahdollisuuksien mukaan sopivana ajankohtana tai
esim. lyhytkurssina lukuvuoden aikana.
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TOMMI LÄNTISEN
PE 13.3. KEMPELEEN
KEIKKA ON
PERUUNTUNUT
Lipun ostaneet voivat
hakea hyvityksen lipun
hinnasta Kempeleen
pääkirjastosta (Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs.)
lippua vastaan. Rahat
palautetaan asiakkaan
tilille. Pahoittelemme
keikan peruuntumista!

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

Tenavatahti 2020 lastenlaulukatselmus
Kempeleen
Santamäkitalon
koululla
lauantaina 28.3.2020
klo 14.00
Santamäen koulu,
Peltomiehentie 5, 90440 Kempele

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

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

