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Yhdessä kohti
talouden haasteita
Kevät tekee tuloaan ja koronarajoitusten
pikkuhiljaa purkautuessa elämään saadaan valoa. Kuntataloudessa valoa ei ole
näkyvissä kuitenkaan muualla kuin talousjohtajan huoneen lampussa iltamyöhällä,
sillä kuntatalous on ennennäkemättömissä vaikeuksissa. Valitettavasti myöskään
Kempeleen kunta ei ole näiltä vaikeuksilta säästynyt.
Vuosi 2019 oli todella heikko taloudellisesti useille kunnille, sillä 2/3 kunnista teki
alijäämäisen tuloksen. Myös Kempeleen
tilikauden tulos oli -3,5 milj. euroa alijäämäinen. Tilanne oli siis haastava jo ennen
koronaepidemiaa.
Koronaepidemia pysäytti lähes koko maailman talouden. Vastaavaa, koko
maailmaa yhtä aikaisesti koskevaa pysäytystä ei ole aiemmin nähty ja talouden
seuraukset ovat mittavat. Kunnille tämä
tarkoittaa verotulojen romahdusta. Sen
myötä kuntatalouden tilanne on muuttunut haastavasta erittäin haastavaksi.
Myös Kempeleen verotulojen arvioidaan
jäävän n. 5 milj. euroa kuluvan vuoden talousarviosta.
Kaiken kaikkiaan Kempeleen talouden
vuonna 2020 arvioidaan olevan noin 5-7
milj. euroa alijäämäinen. Alijäämän suuruus on todella suuri, sillä tämä vastaa
käytännössä n. kahden prosenttiyksikön
kunnallisveron tuottoa. Koronaepidemia
vaikuttaa myös tulevien vuosien verotuottoihin ja vuosi 2021 näyttää vieläkin vaikeammalta. Alijäämien suuruuteen vaikuttaa merkittävästi valtion tukitoimet, joiden
suuruudesta ei ole vielä tarkempaa tietoa.
Sen verran tiedetään, että tukitoimet eivät
kata läheskään alijäämien suuruutta. Lisäksi kunnassa on tulossa mittavat inves-

toinnit lähivuosina. Talous on siis omissa
käsissämme ja taloutta on sopeutettava.
Kempeleen kunnassa tilanteeseen on
reagoitu. Vuoden aikana on haettu taloutta
parantavia toimia talouden sopeuttamisohjelmassa ja säästöehdotuksia on saatu
kasaan jo merkittävä määrä. Valitettavasti
alijäämä on niin suuri, että pelkillä säästötoimilla taloutta ei saada tasapainotetuksi.
Lakisääteiset palvelut on turvattava, mutta muista palveluista on tingittävä. Lisäksi
palvelumaksuja joudutaan korottamaan.
Talouden tasapainotus edellyttää myös
veronkorotuksia. Näin ollen se kuuluisa
työkalupakki on otettava käyttöön kokonaisuudessaan.
Tärkeintä on, että löydämme yhteisen
sävelen talouden tasapainottamiseen.
Niinpä alamme työstämään Kestävän talouden ohjelmaa vuosille 2020–2022. Ohjelmassa sovimme, millä tavoilla ja volyymeilla taloutta sopeutetaan. Haastavan
talouden sopeuttamisesta tekee se, että Kempeleen kunnan palvelut on jo järjestetty tehokkaasti ja kustannukset per
asukas ovat jo nyt keskimääräistä edullisemmat.
Tästä kyllä selvitään, mutta tilanne vaatii kovia toimenpiteitä ja yhteistä tahtoa.
Helppoja ratkaisuja ei ole. Jos olisi, ne
olisi jo tehty. Kunnassa on paljon muutakin kuin talous, mutta viime kädessä tasapainoinen talous mahdollistaa laadukkaat
palvelut ja kunnan itsenäisyyden. Huolehtimalla taloudesta varmistamme, että jatkossakin on ”Hyvä kasvaa Kempeleessä”.
Juho Leppänen
Talousjohtaja

SUVI TERÄSNISKAN KONSERTTI
SIIRRETTY EPIDEMIAN VUOKSI
Konsertti siirrettiin toukokuulta 9.5. elokuulle 13.8.! Ostetut liput
käyvät uudelle päivämäärälle sellaisenaan.
Jos uusi päivä ei sovi, liput voi palauttaa Tikettiin ja Kempeleen
kirjastoon 31.7.2020 mennessä (ohjeet Tiketin palautukseen löytyvät tapahtuman lipunmyyntisivuilta).
Tiketistä ostetut liput palautetaan Tikettiin ja Kempeleen kirjastosta ostetut liput palautetaan Kempeleen kirjastoon. Tiketti pidättää
siirretyn tapahtuman lipun palautuksissa palvelumaksun tai käsittelymaksun per lippu.

AVUSTUS
YKSINYRITTÄJILLE
EPIDEMIAN AIKANA
Kempeleen kunnan
korona-avustusten haku
on käynnissä.
Lue lisää ja jätä hakemus
osoitteessa:
kempele.fi/korona-avustus
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ASEMAKAAVOITUS
Ilmoitus asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisesta:
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että
Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus Zatelliitin alueelle asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Asemakaavahanke
koskee Asemanseudun korttelia 2207, Ristisuon kortteleita 3050-3055
ja niihin liittyviä katu-, viher-, rautatie- sekä maa- ja metsätalousalueita.
NAAPURIEN KUULEMINEN
Asemakaavan laajennus sijoittuu tilojen RN:o 14:374, 14:496, 14:596,
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Rakennustarkastaja Hannu Paasovaara
p.050 4636 520 Vihikari 10, 90440 Kempele
3.6.2020
Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | www.kempele.fi

MYYTÄVÄNÄ POLTTOPUITA
Tekniset palvelut myy tarjousten perusteella polttopuita.
Myytävät kasat sijaitsevat:
Linnakankaalla Vedenneidontien
varrella KUULEMINEN
NAAPURIEN

PURKAMISLUPAHAKEMUKSEN
Puukasat on numeroitu.
Tarjouksen voi jättää kaikista kasoista, mutta tarjoajalla on mahdollisuus saadaVIREILLETULON
vain kaksi kasaa.
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Rosa Rugosa

Viheralueiden hoito
kesällä 2020
Koronan vaikutuksesta kunnallistekniikan työt puistoissa ja yleisillä alueilla
on voitu aloittaa tällä kasvukaudella
huomattavasti myöhemmin ja vähemmällä resurssilla kuin aikaisempina kesinä. Viileä ja viipyilevä kevät on onneksi helpottanut tilannetta.
TONTINEDUSTAT OMISTAJAN
VASTUULLA
Kunnallistekniikka muistuttaa tontin
omistajia huolehtimaan katualueen
siisteydestä oman tonttinsa kohdalla.
Tontin haltijan velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka. Lisäksi tontinomistajalle kuuluu enintään 3 metrin
etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan,
tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella kasvillisuuden
siistinä pitäminen.
Uusilla asuinalueilla nurmikko kylvetään kadun asfaltoinnin jälkeen. Uuden
nurmikon hoitovastuu on sen jälkeen
tontinomistajalla. Vältä kulkemista uudella nurmikolla ennen ensimmäistä
leikkaamiskertaa. Anna nurmikon kasvaa rauhassa, kunnes se on 7-10 cm
pitkää. Jätä nurmikko ensimmäisessä leikkuussa normaalia pidemmäksi
ja leikkaa se myöhemmin lopulliseen
mittaansa 4-5 cm. Näin nurmikasvit
pääsevät tukahduttamaan nopeakasvuisten rikkaruohojen kehittymisen.
Tontin omistajan tulee istuttaa puut
ja pensaat siten, että ne täysikasvuisena mahtuvat omalle tontille. Kesällä
kannattaa tarkistaa risteysalueilla näkymien esteettömyys, ja että liikennemerkit sekä tienviitat ovat näkyvissä.
Tontilta katualueelle kasvavien pensaiden ja puiden oksat, jotka ovat levinneet peittämään näkymiä, tulee poistaa.
PUUTARHAJÄTE JA HAITALLISET
KASVIT
Pihojen kasvillisuusjäte tulee kompostoida, hakettaa tai viedä asianmukaisesti kasvillisuusjätettä vastaanottavaan jätekeskukseen. Kempeleen

jätekuljetus, Ekohaka 7, vastaanottaa
korvausta vastaan risu- ja harvointijätettä. Puutarhajätettä ei missään tapauksessa saa viedä kunnan yleisille
alueille eikä metsiin. Erityisen tarkkana
tulee olla haitallisia vieraskasveja sisältävän puutarhajätteen käsittelyssä.
Tästä tarkempia ohjeita kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.kempele.
fi/ymparistonsuojelu.
Kurtturuusun Rosa rugosa on luokiteltu kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Kurtturuusua ja sen valkokukkaista muotoa ei saa päästää
ympäristöön ja sen kasvatus on kiellettyä kolme vuoden siirtymäajan jälkeen 1.6.2022. Nyt kannattaa tarkistaa
oman pihan ruusulajikkeet ja aloittaa
kurtturuusun hävittäminen. Myös tästä aiheesta lisätietoa kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.kempele.fi/
ymparistonsuojelu.
ALUEEN SIISTEYS
Asukkaiden tulee huolehtia, että pihan rakennelmat ja tavaroiden säilytys
ovat omalla tontilla. Puiston, katualueen ja muun yleisen alueen väliaikainen käyttö on luvanvaraista ja maksullista. Katso taksat osoitteesta www.
kempele.fi/kunnossapidon-taksat
(pdf).
Uusilla rakennettavilla alueilla rakennustyömaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei rakentaminen likaa tai
vahingoita yleisiä alueita tai puistoja.
Kunnostus ja siistiminen ovat rakennustyömaan vastuulla koko työmaan
ajan sekä rakennustyön valmistuttua.
LISÄINFOA ANTAA:
kunnanpuutarhuri Sari Palo
044 497 2512
ja kunnallistekniikan työnjohtaja
Paula Taskila
050 316 9669
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VIHILUODON KYLÄYHDISTYS

Vuonna 2007 perustettu Vihiluodon kyläyhdistys ry pyrkii yhdistämään Oulunsalon puolella olevien asuinalueiden asukkaita yhteiseen toimintaan Vihiluodon alueen viihtyvyyden
lisäämiseksi. Vihiluodon kyläyhdistykseen kuuluu n. 170 jäsentaloutta Kallenrannasta, Vihirannasta, Kourasta, Alakylästä ja Vihiluodosta, nämä yhdessä muodostavat nykyisin Vihiluodon alueen.
Tämä yhteistyö on saanut asukkaat tekemään yhdessä useita hankkeita ja lisäämään
alueen liikuntamahdollisuuksia. Talviliikunnasta on huolehtinut latupartio, joka on ylläpitänyt retkiluistelureittiä ja latuja Kempeleenlahdella sekä latuja Niemelän pellolla ja niin kutsutussa mullihaassa. Heinäkuussa on pidetty lasten liikuntakerhoa. Uimarannan alueella
on kesäkauden toiminut sunnuntaijumppa. Juhannuksena säiden salliessa juhannuskokko on poltettu Vihiluodossa. Alueen asukkailla on ollut nimikkolampaat useana kesänä
Vihiluodon ranta-alueella.
Tänä kesänä työllistämme 9 nuorta kesätyösetelillä ja yhden Oulun OP:n tuella.
Vihiluodon vanha hyvin palvellut lintutorni puretaan. Tornin on suunnitellut ja rakentanut
kunniapuheenjohtajamme Timo Patja vuonna 2007 ja se on edelleen ryhdissään pyramidirakenteen johdosta. Tilalle rakennetaan talkoovoimin arkkitehti Iikka Rannan suunnittelema vähän korkeampi torni, joka täyttää myös kaiteiden ja portaiden osalta nykyiset turvallisuusvaatimukset. Uusi lintutorni valmistunee juhannukseksi.
Myös perinteisiä tapahtumia on pyritty luomaan, joista merkittävin on ollut Vihiluodon
talvitapahtuma, johon parhaillaan osallistuu 1000-3000 kävijää. Viime vuonna suuren suosion saanut kesätapahtuma tanssilavoineen oli 24.8.2019. Kaikki tapahtumamme ovat olleet maksuttomia koko perheen tapahtumia. Tämän vuoden talvi- ja kesätapahtumia emme voineet järjestää korona epidemian johdosta.
Vihiluodon kyläyhdistyksen jäsenet yhdessä ovat olleet aktiivisesti vaikuttamassa siihen,
että Kempeleen Vihiluoto on paikka missä on viihtyisä asua, käydä retkeilemässä ja harrastaa liikuntaa tai nauttia merenrannan rauhoittavista näkymistä ja värikkäästä luonnosta.

KEMPELEEN ELÄKELÄISET RY
Kempeleen Eläkeläiset ry on yli 45 vuotta vanha yhdistys,
perustettu 4.9. 1972. Kokoonnumme Työväentalolla torstaisin 9.30–12.00 osoitteessa Koskelantie 24. Aloitamme
kerhon jumppaamalla. Meillä on myös erilaisia aktiviteetteja. Esimerkiksi pelaamme bocciaa, täytämme sudokoruudukoita, tietovisailua ja laulamme yhdessä Maunon
säestäessä hanurilla. Käymme myös keilahallilla, radat
on varattu.
Ulkoilemme sään salliessa. Tietenkin pelaamme myös
Kempele-peliä.
Meillä käy asiantuntijoita luennoimassa kiinnostavista ja
ajankohtaisista aiheista. Parasta meillä on ruoka.
Keittiöemännät valmistavat meille ruokaa, jota voi ostaa
myös kotipakettiin.
Järjestämme matkoja, pohjoiseen ruskamatkoja ja etelään kylpylälomia. Välillä käymme teatterissa ja konsertissa.
Vierailemme myös toisten yhdistysten juhlissa.
Tule rohkeasti mukaan ja tuo myös kaveri tutustumaan
toimintaamme. Otamme vastaan uusia ehdotuksia ja ideoita.
LISÄTIEDOT
www.kempeleenelakelaisetry.fi

LISÄTIEDOT
• Matti Niskanen, puheenjohtaja, 040 717 1771, matti.niskanen@cresta.fi
• Eva Maijala, sihteeri, 050 362 1410, evamaijala@gmail.com

KEMPELEEN-OULUNSALON SYDÄNYHDISTYS RY
Yhdistys toimii Kempeleen ja Oulunsalon alueilla. Jäsenmäärämme on noin 400. Yhdistys
toimii sydänterveyden vaikuttajana ja edunvalvojana. Sydänillat pidetään joka kuukauden
3. torstai klo 18 Santamäkitalon Sateenkaarisalissa (Peltomiehentie 5, Kempele). Tilaisuuksien alussa on kahvittelua.
Sydänilloissa järjestämme luentoja sydän- ja verisuonitauteihin, sydänlääkkeisiin, ensiapuun, liikuntaan, ravintoon ja henkiseen hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Sydänillat ovat
kaikille avoimia tilaisuuksia.
Syksystä kevääseen pelaamme lentopalloa Santamäkitalolla lauantaisin klo 8-10. Lisää
pelaajia sopii mukaan. Maanantaisin yhdistyksellä on oma keilavuoro. Yhdistys järjestää
myös vertaistukitoimintaa. Vertaistukihenkilöiden yhteystiedot löydät yhdistyksen kotisivuilta. Sydänilloista sekä muusta toiminnasta ilmoitetaan Rantalakeus-lehden seuratoimintapalstalla.
LISÄTIEDOT
• Puheenjohtaja Ulla Mattila, puh. 040-746 6832, ullamaija.mattila@gmail.com
• Sihteeri Heikki Mattila puh.0400 630540, humattila@gmail.com
• kotisivut: sydanliitto.fi/kempele-oulunsalo
• yhdistyksen sähköposti: kempele-oulunsalo@sydan.fi

KEILASEURA KEMPELEEN
KERTALAAKI RY

Keilaseura Kempeleen Kertalaaki ry järjestää keilausta
niin aloitteleville kuin jo pidemmälle ehtineille.
Järjestämme myös erilaisia kilpailuja pitkin vuotta.
Tervetuloa mukaan mukavan harrastuksen pariin!
LISÄTIEDOT
Keilahallilta Pekurintie 2:sta löydät yhteystietomme.
Voit myös soittaa 040 059 1181.
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RANTALAKEUDEN ELÄKKEENSAAJAT
RES RY

Vuoden 2020 suunnitelmaan on vaikuttanut koronaepidemia ja toimintamme jäi tauolle 13.3.2020.
Normaalioloissa kokoonnumme maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin Kempeleen Nuorisoseuran talolla Kirkkotie 19. Ohjelmassa on muun muassa kävelyä, bocciaa, tanssia, jumppaa, pelejä, kahvitusta ja ajankohtaisten
asioiden infoja.
Ulkopuolisten vierailijoiden esitykset piristävät kerhopäiviä, bingo noin kerran kuussa ja samoin jäsentemme
esitykset. Toiminta jatkuu kello 14 saakka käsitöillä ja kuoron harjoituksilla.
Kuoromme Vuokot ja Veikot on tärkeä osa toimintaamme, yhteislaulut ja konsertit sekä laitosvierailut ovat heidän osuutensa. Karaoke kerää kerran kuussa laulajat laulamaan. Järjestämme myös erilaisia kursseja, liikunnan
haastekampanjoita, sekä myyjäisiä.
Kesätauolla olemme toukokuun puolivälistä, ja syyskausi
alkaa torstaina 10.9.2020 torstaipäivän ohjelmalla. Kesän
aikana Sarkkirannan montulla ulkoillaan pelien parissa tiistaisin kello 13 alkaen.
Yhdistyksemme tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ja virkistystoimintaan. Luomme
mahdollisuuksia fyysistä ja henkistä vireyttä vahvistavalle
toiminnalle. Matkat lähelle ja kauas tähtäävät samaan päämäärään. Yhdistyksemme toimii myös jäsenistön edunvalvojana Kempeleen seniorineuvoston kautta.
LISÄTIETOA
• www.rantalakeus.elakkeensaajat.fi
• Puheenjohtaja Kerttu Mömmö
• puh: 050 514 5422, kerttu.mommo@gmail.com

KEMPELE WILD DUCKZ RY

Kempele Wild Duckz ry on perustettu keväällä 2018. Lajitarjonnassa on zäbä (salibandy)
ja koripallo. Meillä harrastaminen ja pelaaminen on mahdollista lähes kaiken ikäisille, eikä
aiempaa kokemusta lajista välttämättä tarvita.
ZÄBÄ
PerheZäbässä 5-vuotiaat ja sitä nuoremmat tutustuvat kerran viikossa huoltajansa kanssa
turvallisessa ympäristössä sählyyn, muihin lapsiin ja oppivat toimimaan ryhmässä. KerhoZäbä on tarkoitettu 4–5-vuotiaille ja siinä tutustutaan salibandyn saloihin kerran viikossa.
EskariZäbäläiset ovat nimensä mukaisesti eskarilaisia ja G1-junioreista alkaen siirrytään
ikäkausijoukkueisiin. EskariZäbäläiset ja ikäkausijoukkuelaiset harjoittelevat kaksi kertaa
tai useammin viikossa sekä osallistuvat sarjatoimintaan. F-junioreihin asti pojat ja tytöt
harjoittelevat ja pelaavat samassa ryhmässä.
Miesten edustusjoukkue pelaa 5. divisioonaa ja tämän lisäksi miehille ja naisille löytyy
omat harrasteryhmät, joissa he voivat harrastaa sählyä pelitaidosta riippumatta. Osa harrasteryhmäläisistä osallistuu myös Oulun alueen harrastesarjaan.
KORIPALLO
Aloitamme koriksen Kempeleessä syksyllä 2020. Ryhminä aloittaa Mikrot ja Minipojat.
Mikrot on tarkoitettu 7–9-vuotiaille pojille sekä tytöille ja Minipojat 10–11-vuotiaille pojille.
SEURAA MEITÄ
• Instagramissa: @wildduckz, @wildduckzjr, @wildduckzb, @wildduckz05,
@wildduckzp08
• Facebookissa: @wildduckz
• Twitterissä: @DuckzWild
Lisätietoa ja ilmoittautumiset www.wildduckz.fi.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!

NUU-TEATTERI

Nuu-teatteri on Kempeleessä toimiva harrastajateatteri. Teatterin kotinäyttämönä toimii
Kempeleen nuorisoseurantalo ja teatteri tekee yhteistyötä Kempeleen nuorisoseuran
kanssa. Nuu-teatterin esitysten näytelminä toimii ammattiohjaaja, ja toiminta on ammattimaista ja kunnianhimoista. Teatteri tarjoaa hienon harrastuksen esiintymisestä
ja teatterinteosta kiinnostuneille. Nuu-teatterissa nähdään vuodessa yleensä yksi tai
kaksi kokopitkää ensi-iltaa. Esiinnymme Kempeleessä, mutta teemme vierailuja myös
muualle. Lisäksi järjestämme tilauksesta lyhyitä ja viihdyttäviä ohjelmapalveluita pienoisnäytelmien tai sketsien muodossa ja osallistumme harrastajateatterifestivaaleille.
Nuu-teatteriyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tehdä mieleenpainuvia, koskettavia ja viihdyttäviä esityksiä. Nuu-teatteri tarjoaa korkeatasoista teatteria katsojilleen.
Ryhmä on tärkeä osa kunnan kulttuuritarjontaa ja tarjoaa positiivista kuvaa kunnan
kulttuuritoiminnasta. Nuu-teatteri on Suomen harrastajateatteriliiton jäsen ja järjestää
jäsenilleen koulutusta, teatterimatkoja ja mahdollisuuden tutustua harrastajateatteritoimintaan niin Kempeleessä kuin valtakunnallisellakin tasolla.
Onko teatterikärpänen puraissut? Tule mukaan toimintaamme! Etsimme aina uusia
kykyjä lavalle ja myös kulisseihin monenlaisiin tehtäviin: lavastukseen, puvustukseen,
valoihin, ääniin, tarpeistoon ja kuiskaukseen muiden muassa.
Sähköposti: nuuteatteri@gmail.com, kotisivut: www.nuuteatteri.net
kuva Ester van Dam
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KEMPELEEN WANHAN
KIRKON YSTÄVÄT RY
PARTIOLIPPUKUNTA SAMPOSET RY
Tiesitkö, että Kempeleessä on ollut partiotoimintaa jo 60 vuoden ajan? Ja edelleen jatkuu! Me Partiolippukunta Samposet ry:ssä tarjoamme aktiivista ja monipuolista partiotoimintaa kaikenikäisille. Partiossa opitaan yhdessä tehden erilaisia luonto- ja retkitaitoja, kaveritaitoja, toimeliaisuutta, vastuuntuntoa ja paljon muuta. Toimimme viikoittain
omilla kokoontumispaikoillamme Kirkonmäellä ja Kokkokankaalla, minkä lisäksi retkeilemme ja leireilemme aktiivisesti omalla kämppäalueellamme sekä muualla Suomessa.
Partiossa 7–22-vuotiaiden toiminta toteutuu iänmukaisissa ryhmissä. Alle kouluikäiset innokkaat ovat tervetulleita aikuisen saattamana noin kerran kuukaudessa kokoontuvaan perhepartioryhmäämme. Ja hei, partioon voi liittyä myös aikuisena. Aikuiselle
partiotoiminta tarjoaa oman tärkeän harrastuksen lisäksi mahdollisuuden motivoivaan
ja merkitykselliseen vapaaehtoistoimintaan lasten ja nuorten parissa.
Järjestämme partioon tutustumis- ja ilmoittautumistilaisuuden perjantaina 14.8.2020.
Uusia ryhmiä perustamme, mikäli ryhmänjohtajatilanteemme sen sallii. Pyrimme saamaan kaikki uudet partiolaiset mukaan toimintaamme. Kannustamme myös aikuisia
liittymään mukaan harrastamaan, mahdollistamaan ja tukemaan partiotoimintaa. Ilmoittautuminen tapahtuu erillisen linkin kautta, joka jaetaan ilmoittautumistilaisuudessa.
Tutustu toimintaamme ja seuraa ilmoituksille osoitteessa samposet.fi, Facebook-sivullamme Partiolippukunta Samposet ja Instagram-tilillämme @partiosamposet.

Kempeleen Wanhan Kirkon ystävät ry innostaa ihmisiä
entistä paremmin tuntemaan Kempeleen merkittävimmän historiallisen nähtävyyden, vuonna 1691 valmistuneen Vanhan Kirkon. Se on yksi Suomen vanhimmista
puukirkoista ja harvoista jäljellä olevista tukipilarikirkoista.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kempeleen vanhan
kirkon restaurointi- ja peruskorjaustyötä, järjestää infotilaisuuksia sekä osallistua eri tavoin peruskorjaustyön organisointiin. Haluamme antaa kempeleläisille ja muillekin
mahdollisuuden kunnan arvokkaimman kulttuuriperinnön
tukemiseen.
LISÄTIEDOT
• Puheenjohtaja Heikki Mattila
• puh. 0400 630540, e-mail: humattila@gmail.com

PUNAINEN RISTI,
KEMPELEEN OSASTO
Punaisen ristin Kempeleen osaston ytimenä
on pieni, mutta aktiivinen ensiapu- ja valmiusryhmä, joka harjoittelee säännöllisesti. Järjestämme ensiapu- ja etsintäharjoituksia, osallistumme vapaaehtoistehtäviin, kilpailuihin ja
järjestön tarjoamiin koulutuksiin. Punainen
Risti ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu tarjoavat jäsenilleen jatkuvasti erilaisia kursseja ja
kouluttautumismahdollisuuksia. Lisäksi Kempeleen osastossa toimii pieni ystäväryhmä.
Pienet ryhmämme kaipaavat uutta väkeä.
Ensiapu- ja valmiusryhmän harjoituksiin voi
tulla mukaan, vaikka ei ole aiempaa kokemusta tai koulutusta, ja osallistuminen on maksutonta. Jos ihmisten auttaminen on lähellä
sydäntäsi, tule mukaan: Punaisen Ristin laajasta tarjonnasta löytyy varmasti sinulle sopiva tapa toimia.
LISÄTIETOA
• Facebook-sivulta www.facebook.com/sprkempele (Kempeleen Ensiapuryhmä)
• kotisivultamme bit.ly/sprkempele
• tai numerosta 040 762 2142 (Anu Similä)

KEMPELE-SEURA RY

Kempele-Seura ry on 1997 perustettu toimelias yhdistys,
joka haluaa vahvistaa kuntalaisten kiintymystä kotiseutuunsa ja jakaa tietoa nykyisten ja entisten kempeleläisten
yhdessä luomasta perinteestä ja kulttuurista. Tarkoituksemme on kempeleläisten paikallisidentiteetin ja viihtyvyyden lisääminen.
Kempele-Seurassa pääset mm. osallistumaan kotiseuturetkiin ja museon kunnostustalkoihin, järjestämään perinnetapahtumia sekä keräämään ja kertomaan muistoja
ja perinnetietoja. Jo liittymällä jäseneksi tuet arvokasta
toimintaamme. TERVETULOA MUKAAN HYVÄÄN SEURAAN!
LISÄTIETOA
• kempele-seura.blogspot.com
• Yhdistyksen sihteeri Pentti Pylvänäinen
penttikeijo.pylvanainen@gmail.com
p. 0400 682 793
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Kempeleen Sosiaalidemokraatit

Onko Kempele sinun sydämen asia? Kiinnostaako sinua
yhteiset asiat ja niihin vaikuttaminen? Tule mukaan Kempeleen Sosialidemokraattien aktiiviseen toimintaan.
LUE LISÄÄ
www.kempeleendemarit.fi tai soita
puheenjohtaja Raija Juopperi p. 040 754 4463 tai
sihteeri Sanna Laine p. 040 724 4383.

KETOLANPERÄN KYLÄYHDISTYS RY

kuva Markus Apila

Kempeleen Naisvoimistelijat ry

Kempeleen Naisvoimistelijat ry eli KNV on perustettu
vuonna 1979. KNV on Suomen Voimisteluliiton ja Pohjois-Pohjanmaan Liikuntaseura ry:n jäsenjärjestö. Seuralla
on Suomen Olympiakomitean ja Suomen Voimisteluliiton
myöntämä Tähtimerkki, joka on osoitus kokonaisvaltaisesta laadukkaasta seuratyöskentelystä. KNV:llä on Tähtimerkki sekä aikuisten että lasten ja nuorten liikunnan
osa-alueista.
Tarjoamme lapsille ja nuorille monipuolisen harrastusmahdollisuuden taas syksyllä. Meiltä löydät laadukkaat
ja edulliset ryhmät: satubaletti, lasten tanssi, voimistelu,
tanssillinen voimistelu sekä disco- ja cheertanssi. Ryhmät
ovat suosittuja ja täyttyvät nopeasti.
Aikuisille on tarjolla edullisesti tehokasta liikuntaa: löydät
meiltä tanssi- ja tehotreenejä sekä kehonhuoltoa. Ohjaajat ovat koulutettuja, kokeneita ja tunnit vievät mukanaan.
Lisätietoa www.knv.fi

Tänä vuonna Ketolanperän kylätoimikunnan perustamisesta tulee kuluneeksi 40 vuotta.
Juhlajärjestelyt olivat jo käynnissä, mutta keväällä, koronan vyöryessä kaiken ylle, suunnitelmat jätettiin odottamaan suotuisampaa aikaa. Tältä keväältä ja kesältä on jouduttu
perumaan kaikki muutkin tapahtumat, mm. Metsäkirkko, Kevättapahtuma ja Vanhan ajan
viikkoon osallistuminen museolla. Syksyllä toivottavasti pääsemme jatkamaan toimintaa.
Suunnitteilla on ainakin sienikurssi, Erätulet-tapahtuma ja Kauneimmat joululaulut.
Ketolanperän luontopolun laavun, jonka koululaiset nimesivät Sammalkatoksi, kävijämäärä on noussut tasaisesti. Viime talvena ja varsinkin nyt keväällä ihmiset ovat löytäneet laavun ja ovat käyneet ahkerasti retkeilemässä ja nauttimassa luonnonrauhasta. Kuntoilijoilla
on Ketolanperällä muutenkin hyvät mahdollisuudet ulkoiluun. Ampumaradan maastossa
pääsee metsäteitä ja polkuja pitkin joka suuntaan sekä kävellen, juosten että pyöräillen.
Kuntovihko-laatikko on jälleen laitettu Ketolanperäntien ja Luonungintien risteykseen.
Siihen voi edellisten vuosien tapaan laitta kuntosuorituksiaan. Syksyllä arvotaan taas mukavia palkintoja.
Kyläyhdistyksen toimintaan voi tutustua myös Facebook- sivulla www.facebook.com/
Ketolanpera. Siellä ilmoitetaan kokouksista ja tulevista tapahtumista.

Mannerheimin lastensuojeluliiton
Kempeleen yhdistys
MLL PERHELIIKUNTA
Sunnuntaisin 23.8 alkaen klo 10-11.30 Linnakankaan liikuntasalissa.
Perheliikuntavuoro tarjoaa matalan kynnyksen toimintaa
lapsiperheille. Vuorolle ovat tervetulleita kaikki vauvasta
vaariin. Toiminta on ilmaista ja kaikille avointa ja paikalle
voi saapua ja sieltä lähteä omaan tahtiin. Periaate on, että jokainen lapsen kanssa paikalle tuleva henkilö on vastuussa omasta lapsestaan. Vapaaehtoinen järjestää puitteet, ja ohjaa alku- ja loppuleikit.
MLL PERHEKAHVILA
Maanantaisin 7.9 alkaen klo 9-12 Kempele Akatemian tiloissa osoitteessa Honkasentie 15.
Perhekahvila on perheille avoin kokoontumispaikka.
Perhekahvilassa on mahdollisuus vapaaseen leikkiin sekä tarjolla ilmaiset kahvi- ja mehutarjoilut. Aina kuukauden viimeisellä kerralla tarjoamme ilmaisen lounaan. Perhekahvilassa on joillakin kerroilla ohjelmaa ja vierailijoita.
Tutustu myös muskareihin, ompelukurseihin ja ruokajakoon! Lisätietoa toiminnasta: www.kempele.mll.fi

kuva Mirka Pohjanrinne

KEMPELEEN NUORISOSEURA RY

Kempeleen nuorisoseura ry on jo vuonna 1894 perustettu yhdistys. Seurantalo sijaitsee
Kempeleen keskustan kupeessa, kirkkojen ja terveyskeskuksen lähellä osoitteessa Kirkkotie 19. Nykyinen seurantalo on valmistunut vuonna 1987.
Onko juhlapaikka hakusessa? Nuorisoseurantalolla on toimivat, ajanmukaiset ja viihtyisät tilat kaikenlaisiin juhliin, tapahtumiin ja monenlaiseen liikuntaan. Talossa vietetään
häitä, ristiäisiä, syntymäpäiviä ja muita perhejuhlia. Tiloissa harrastetaan tanssia, verestetään kättentaitoja ja tehdään teatteria. Puitteet sopivat hyvin kokouskäyttöön. Tiloihin on
esteetön kulku liikuntaesteisille.
Nuorisoseuralla toimii aktiivinen harrastajateatteri, Nuu-teatteri. Lisätietoja teatterista
kotisivuilta www.nuuteatteri.net. Seuran tiloissa toimii myös hieronta- ja hyvinvointipalvelu Jamice. Yhteydenotot numeroon 040 543 0219.
Tervetuloa toimintaan mukaan! Lisätietoja löydät kotisivuiltamme www.kempeleennuorisoseura.fi
YHTEYSTIEDOT
• Puh. 050 570 5610 (yhteydenotot mieluiten klo 14-18 välisenä aikana)
• Sähköposti: kempeleennuorisoseura@gmail.com

4 • 2020

KIRJASTO

NUORISOPALVELUT
NUORISOTYÖ
Kempeleen nuorisopalveluita avataan
kesä- ja heinäkuussa erityisjärjestelyin.
Toimintoihin tulee osallistua vain oireettomana ja suositeltua turvaväliä
(1-2 m) noudatetaan. Hyvää käsi- ja
yskimishygieniaa noudatetaan.
TALOTOIMINTA KESÄ 2020
Kesäkuussa 1.6 - 30.6.2020
• Akatemian Nuorisotila auki maanantai, keskiviikko ja torstai klo 15.0020.00.
• Lasten vuoro Akatemialla Tiistaisin
klo 12.00-14.30.
• POPup/ Jalkautuminen, ulkotoiminta
(Kalliomonttu, Sarkkiranta, Kirkonkylän, Ylikylän ja Linnakankaan alue).
• Verkkonuokkari Discordissa ma, ke
ja to klo 17.00-19.00.
Heinäkuussa 1.7-24.7.2020
• Akatemian Nuorisotila auki maanantai, keskiviikko ja torstai klo 15.0020.00
• Lasten vuoro Akatemialla Tiistaisin
klo 12.00-14.30
• POPup/ Jalkautuminen, ulkotoiminta (Kalliomonttu, Sarkkiranta, Kirkonkylän, Ylikylän ja Linnakankaan alue)
• Verkkonuokkari Discordissa ma, ke
ja to klo 17.00-19.00
Lisätietoja:
Sanna Tauriainen 050 3078981 ja
Pirjo Ranta 050 3078 678.
LIIKENNEPUISTO KESÄ 2020
Lastenjuhlia voi varata Liikennepuistosta 8.-25.6. välillä, lue tarkemmin
www.kempele.fi/nuorisopalvelut
Lisätietoja: Riikka Kärkkäinen p. 044
4972 288

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA
Kempeleen starttipaja tarjoaa tukea
18-29-vuotiaiden työttömien ja ilman opiskelupaikkaa olevien nuorten elämänhallintaan. Starttipajalle
hakeudutaan kunnan kotisivuilla olevan lomakkeen kautta, kaikki hakijat
haastatellaan.
Lisätietoja: työvalmentaja Pilvi Vuomajokeen, p. 050 3163 766.
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. Lisätietoa netissä.
• Heikki Tervola, p. 040 5956 922
• Taina Vuoppola, p. 050 3163 741
(myös WhatsApp)
Poikkeusaikana etsivä nuorisotyö
päivystää myös puhelimitse joka
päivä klo: 12:00 – 15:00.
LISÄTIETOA
Neuvontapalvelu:
Tarjoaa alle 30-vuotiaille maksutonta
tietoa, neuvontaa ja ohjausta.
050 3078 678
(myös WhatsApp ja viestit)

ILMOITTAUTUMINEN
LUKUVUODEN 2020-2021 OPINTOIHIN ALKAA
lauantaina 15.8.2020 klo 9.00
nettisivullamme:
www.kempele.fi/kempeleopisto
Otamme ilmoittautumisia vastaan lauantaina 15.8. klo 9.00–12.00
• Kempele-opiston toimistolla (Honkasentie 15 B)
• puhelimitse 050 4636 431
Lukuvuoden 2020–2021 opinto-ohjelma julkaistaan netissä kesäkuun aikana. Painetun opinto-ohjelman voi noutaa kirjastolta (osoite Zeppelinintie 1)
tai Kempele-opiston toimistolta (osoite
Honkasentie 15 B). Se ilmestyy viikon
32 aikana. Opinto-ohjelmaa ei jaeta
postin kautta kotitalouksiin.

Pääkirjaston kesäaukioloajat:
• 1.–14.6.
Ma–pe klo 11–18
• 15.6.–9.8.
Ma–pe klo 11–16
• suljettu pe 19.6. (juhannusaatto)
Kirjasto somessa:
/Kempeleen kirjasto
/kempeleenkirjasto
OMATOIMIKIRJASTOJEN KESÄ
Omatoimikirjastot Tietotori ja Linnakangas ovat suljettu kesän ajan.
Tietotorille ja Linnakankaalle varatut aineistot voi noutaa pääkirjastolta.
NÄYTTELYT
Kesäkuu: Viivoja, valoja, välkkeitä, väreitä - Kaisu Hiltusen näyttely

KOTIKIRJASTOPALVELU
Kirjastokassien kuljetuspalvelua ei
ole kesän aikana. Kirjasto uusii lainat
niin, että aiemmin saatuja aineistoja
voi rauhassa pitää syksyyn asti. Uuden aineiston seuraava kuljetuspäivä
ja vanhan aineiston nouto ovat tiistaina 8.9.2020 klo 13-15. Kirjastosta soitetaan hyvissä ajoin ennen tätä päivää
ja sovitaan mitä syyskuussa tuodaan.
Hyvää kesää kaikille kotipalveluasiakkaillemme!
KIRJALLISUUSPIIRIT
Kirjallisuuspiirit jatkuvat syksyllä
2020!
eKIRJASTO
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen eKirjasto palvelee ympäri vuorokauden! Lue tai kuuntele kirjaston
e-kirjoja, lue aikakauslehtiä, katsele
elokuvia!
Lainaamiseen tarvitset jonkin Kainuun
ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kirjaston kirjastokortin ja PIN-koodin.
eKirjaston löydät osoitteesta:
outi.finna.fi/Content/ekirjasto

Näyttelytila avoinna pääkirjaston aukioloaikoina.

Verkossa:
www.kempele.fi/nuorisopalvelut
		

/Kempeleen nuorisopalvelut
/Kempeleen etsivä nuorisotyö
@kempeleen_nuorisopalvelut
@kempeleenetsivanuorisotyo
#Kempele Akatemia nuoret
		 #Kempeleen Etsivä Nuorisotyö
		 EtsiväHeikki#9945
		 EtsiväTaina#4771

KEMPELE-OPISTO
OPISTON KESÄ
Kempele-opiston toimisto on suljettuna 22.6.-31.7.2020.Kempele-opiston väki toivottaa opiskelijoilleen aurinkoista ja lämmintä kesää!

KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO
Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs.,
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
• p. 050 3169 409
• Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
• www.kempele.fi/kirjasto
• Aineistotietokanta ja uusinnat salanumeron avulla: outi.finna.fi
•

UUSIEN OPPILAIDEN
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN
MUSIIKIN YKSILÖOPETUKSEEN
LUKUVUODELLE 2020-2021
Ilmoittautuminen on alkanut netissä:
www.kempele.fi/kempeleopisto
Huom! Kaikki ennakkoilmoittautuneet
saavat aluksi varasijan. Uusia opiskelijoita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä paikkojen vapautuessa. Opetus
on yksilöopetusta 30 min/vko. Opiskelupaikan varmistumisesta ilmoitetaan
henkilökohtaisesti. Kurssimaksu laskutetaan opiskelupaikan varmistuttua.
Yksilöopetukseen liittyvät
tiedustelut:
musiikinopettaja
Kari Suvilehto p. 050 5236 832.
Musiikin yksilöopetusta annetaan
seuraavissa instrumenteissa:
piano, huilu, harmonikka, viulu, sello,
rummut, klassinen kitara, sähkökitara,
sähköbasso, klarinetti, saksofoni, kanteleen alkeet sekä klassinen yksinlaulu
ja pop/jazz - yksinlaulu.

LIIKUNTAPALVELUT
VIRKISTYSUIMALA ZIMMARI
Virkistysuimala Zimmari avataan maanantaina 3.8.2020 huomioiden mahdolliset koronaepidemian aiheuttamat
rajoitukset. Mahdollisten rajoitusten
aiheuttamista toimenpiteistä ilmoitamme viikolla 31 osoitteessa www.
kempele.fi/liikuntapalvelut sekä Facebookissa.
Zimmarin kuukausi- ja kausikorttien
hyvitykset tehdään niihin kortteihin,
jotka ovat olleet voimassa 17.3.2020,
jatkamalla korttien voimassaoloaikaa
menetetyn käyttöajan verran 3.8. lähtien.
Aukioloajat
Maanantai		
Tiistai–torstai		
Perjantai		
Lauantai–sunnuntai

12.00–21.00
6.30–21.00
9.00–20.00
9.00–17.00

Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika loppuu puoli tuntia ennen hallin sulkemista.
Vesivoimisteluiden jatkumisesta ja monitoimialtaan viikko-ohjelmasta ilmoitamme myöhemmin.
Ouluntullin kalliomontun uimaranta
Ouluntullin kalliomontun uimaranta
avataan 2.6.2020 huomioiden voimassa olevat rajoitukset. Valtioneuvoston
ohjeistuksen mukaan noudatamme
1.6. alkaen 50 henkilön kokoontumisrajoitusta. Paikalla on uimavalvojat
tiistaista lauantaihin klo 10-18. 2.6.29.7.2020 välisenä aikana.

SOVELTAVA LIIKUNTA
Hyvän mielen liikuntaryhmä
• Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisi klo 12.30–13.30, 1.6. alkaen
Tule kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja,
hakemaan vinkkejä liikuntaharrastamiseen tai etsimään kadoksissa ollutta
kipinää liikuntaan. Ryhmä on tarkoitettu vähän liikkuville, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, pitkäaikaistyöttömille ja mielenterveyskuntoutujille.
Yksilöohjaukset ja pienryhmät
Kesän aikana järjestetään pienryhmiä
yhteistyössä eri tahojen esim. vammaispalveluiden kanssa sekä yksilöohjausta soveltavan liikunnan asiakkaille.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
ryhmiin
• www.kempele.fi/liikuntapalvelut
• Erityisliikunnan koordinaattori
Juha Vuoti
p. 040 5704711,
juha.vuoti@kempele.fi
LIIKUNTAPALVELUT VERKOSSA
www.kempele.fi/liikuntapalvelut
Liikuntapalvelut somessa:
		

/Kempeleen Liikuntapalvelut

		

/Kempeleenliikuntapalvelut
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Kunnantoimisto osoitteessa
Vihikari 10 on suljettuna
29.6. –31.7.2020.
Mukavaa kesää!

Kempeleen kunta
PL 12, 90441 Kempele
Puh: 08 5587 2200
kempele@kempele.fi
Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11
Puh: 050 463 6340

Vihikari10

KEMPELEEN
TERVEYSKESKUS
KESÄLLÄ 2020
•

•

•

•

•

Päivystys ja kiireelliset hoitaja- ja lääkärivastaanotot
toimivat normaalisti. Infektiovastaanotto sisäänkäynti
A1 (Kirkkotien puolella) ja muut vastaanotot B1 (Piriläntien puolella).
Ei-kiireellinen vastaanotto on supistettua heinäkuun
aikana, esim. kiireettömiä ajanvarausaikoja on vain niukasti. Vuosikontrolli-, ajokortti- ja terveystodistusaikoja
ei voida tarjota kesälomakaudella. Reseptien uusimisaika on 8 vuorokautta.
Neuvolat pyritään hoitamaan kesän aikana normaali
järjestelyin.
Röntgen ja terveyskeskussairaala toimivat normaalisti, röntgenissä ajanvaraus.
NordLabin Kempeleen terveyskeskuslaboratorio ja
muut toimipisteet toimivat kesäaikataulun mukaisesti.
Ajanvaraus toimii normaalisti, suositeltavin netin kautta.

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

•

Mielenterveysneuvola toimii heinäkuussa supistetulla
vahvuudella. Kiireellisissä asioissa yhteys terveyskeskuksen vastaanotolle.

•

Hammashoitolan toiminta on heinäkuussa päivystysluonteista, ei kiireellinen vastaanotto on supistettua.

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

•

Päivystys virka-ajan ulkopuolella on Oulun seudun
yhteispäivystyksessä (OSYP).

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

•

Terveysneuvonta ja arvio vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta, soita ensin yhteispäivystyksen terveysneuvontanumeroon (08) 315 2655 tai hätätapauksessa
Hätäkeskukseen 112. Käyntiosoite Oulun yliopistollinen
sairaala OYS, Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1. Koronaa
epäileville ja sairaalahoitoa tarvitseville asiakkaille oma
sisäänkäynti, K-ovi.

•

Seudullinen hammaslääkäripäivystys toimii viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10–15, puh. 044 7036 426 osoite: Dentopolis, Aapistie 3, Oulu. Muina aikoina OYS:n
yhteispäivystys puh (08) 315 2655.

FLUNSSAOIREET JA
KORONAVIRUSINFEKTIO-EPÄILY

Flunssaoireisena ei saa tulla ns. kiireettömälle tai neuvolavastaanotolle ja asiasi voidaan usein hoitaa myös puhelimitse.
Jos kuitenkin joudut tulemaan flunssaoireisena terveyskeskukseen, pese/desinfioi kädet ja laita hengityssuoja
heti ovella.
Terveyskeskussairaalassa vierailut ovat toistaiseksi kiellettyjä, tarvittaessa sovi tapaamisjärjestelyistä sairaalan
henkilökunnan kanssa.
Koronavirusinfektion epäilyssä on tärkeää olla ensin puhelimitse yhteydessä, virka-aikana terveyskeskus (08-558
72102) tai muulloin yhteyspäivystyksen terveysneuvontaan
(08 -315 2655).
Koronavirusnäytteen otosta voidaan sopia aika terveyskeskuksen ns. drive in poliklinikalle. Terveyskeskuksen koronaneuvontapuhelin 040 619 5538, ma–pe klo 8–15.

Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 463 6483

Santamäen koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483
Ylikylän koulu
Nerolantie 4
Puh: 050 316 9555
Linnakankaan koulu
Linnakaarto 20
Puh: 050 316 9488
Lukio
Koulutie 4 B
Puh: 050 316 9593
Tietotorin
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

