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Kempele -sopimus 
luo perustan
Vuoden 2020 talousarvio ja 
-suunnitelma on valmisteltu ti-
lanteessa, jossa useat kansalli-
sen tason muutosprosessit ovat 
vaiheessa ja talouden näkymää 
häiritsevät epävarmuustekijät. 
Kempeleen suunta on kuiten-
kin selvä. Se ankkuroituu val-
tuuston syksyllä 2018 hyväksy-
mään Kempele -sopimukseen. 
Kaikki lähtee siitä, että Kempe-
le pitää kriittiset langat omissa 
käsissään. Toisin sanoen kun-
ta säilyttää ydintoiminnoissaan 
taloudellisen ja toiminnallisen 
itsenäisyytensä. Tältä pohjalta 
Kempele antaa myös palvelu-
lupauksensa: asukkaille turvalli-
sen ympäristön elää ja toteuttaa 
unelmiaan, yrityksilleen otollisen 
maaperän kasvaa ja kehittyä. 

Uusi hallitusohjelma 
antaa suuntaa
Suomi sai kesäkuussa uuden 
hallituksen. Sen ohjelma sisäl-
tää liudan kuntakenttää koske-
via linjauksia tuleville vuosille. 
Kuntien lakisääteisiä tehtäviä 
tullaan lisäämään ja kuntalai-
sille maksuttomia palveluja laa-
jentamaan. Kunnille aiheutuvat 
kustannukset hallitus lupaa ra-
hoittaa täysimääräisesti. 

Ongelma on, että kompen-
saatiot ovat laskennallisia, ei-
vätkä ne ylety esimerkiksi mah-
dollisiin investointitarpeisiin. Eri 
kunnat ovat hyvin erilaisessa ti-
lanteissa suhteessa uudistuksiin 
ja niiden aiheuttamiin taloudel-
lisiin vaikutuksiin. Huomionar-
voista myös on, että hallitus-
ohjelmatavoitteet on sidottu 
vahvasti suotuisaan talous- ja 
työllisyyskehitykseen. Näiltä 
osin tilanne ei kovin lupaavalta 
näytä juuri nyt. Suomen talou-
den vahva veto on alkanut hii-
pua. Kasvu näyttäisi edelleen 
jatkuvan, mutta ennustelaitos-
ten kulmakertoimet ovat selke-
ästi aiempaa maltillisempia.

Käyttötalous haastaa
Kuntakenttä painii tällä hetkel-
lä vaikeassa taloustilanteessa. 
Vuonna 2018 kaksikolmasosaa 
kunnista teki alijäämäisen tulok-
sen, ja vuodesta 2019 on tulos-
sa taloudellisesti kuntahistorian 

synkin. Lähtökohdat vuoteen 
2020 ovat siten poikkeuksellisen 
haastavat. Kuntien tulosta pai-
navat verokertymäennusteiden 
heikkeneminen ja kustannusten 
kova kasvutahti erityisesti sosi-
aali- ja terveydenhuollon palve-
luissa.

Kempele selvisi vielä vuo-
desta 2018 taloudellisesti kui-
vin jaloin, mutta vuosi 2019 on 
painumassa selvästi miinus-
merkkiseksi. Myös talousarvio 
2020 on alijäämäinen. Valmis-
telun lähtökohtana on ollut, että 
talousarvio on mahdollisimman 
realistinen, ja pohjaa ennustet-
tuun tilinpäätökseen 2019. 

Kuntakenttää ravisteleva ta-
lousahdinko ei sivuuta Kem-
pelettä, vaan myös meidän on 
käytävä tarkkaan toimintoja lä-
pi ja etsittävä keinoja talouden 
sopeuttamiseksi – yhteistyössä 
henkilöstön ja päättäjien kans-
sa. Kunnan toiminta on kestä-
vällä pohjalla vain, jos tulot ja 
menot kohtaavat suunnitelma-
kaudella. Tulosta kunnan ei tar-
vitse kerryttää, mutta velaksi-
kaan se ei voi elää. Haasteena 
on, että kysyntä on lähes raja-
tonta, mutta resurssit ovat ra-
jalliset.

Talousarvioesityksessä toi-
mintakulut kasvavat 4,2%. Lei-
jonanosan kasvusta selittävät 
palvelujen ostot (ikähoivan pal-
veluasuminen, erikoissairaan-
hoito) ja henkilöstökulut (opetus 
ja varhaiskasvatus). Ikääntyvä 
väestö, väestökasvu ja laajene-
vat lain velvoitteet lisäävät pal-
velujen kysyntää, mikä näkyy 
budjettipaineina. Kunnan kiin-
teistökannan uudistamistarpeet 
puolestaan heijastuvat talousar-
vioon kasvavina kiinteistökus-
tannuksina. 

Kempeleen kasvun ennakoi-
daan jatkuvan edelleen hyvänä 
vuonna 2020. Tonttimyynti on-
nistui erinomaisesti, mikä indi-
koi jälleen vilkasta rakentamisen 
vuotta. Väestökasvu jatkuu stra-
tegian mukaisena ja työllisyys-
tilanteenkin arvioidaan säilyvän 
hyvänä. Tämä kaikki vaikuttaa 
osaltaan siihen, että toimintaku-
lujen kasvun rinnalla myös kun-
nan tulovirrat vahvistuvat: ve-
rotulojen arvioidaan kasvavan 
7,1% ja valtionosuuksien 10,3 

prosenttia. Myös maanmyynnin 
(asuin- ja yritystontit) odotetaan 
jatkuvan vilkkaana. 

Investoinneissa 
vedetään happea
Kempele on toteuttanut viime-
vuosina raskasta investointi-
ohjelmaa. Vuonna 2020 inves-
toinneista vedetään hieman 
happea. Maanhankintaan, kiin-
teistöihin, alueinfran rakenta-
miseen ja erilaisiin laitteisiin se-
kä kalusteisiin käytetään noin 8 
miljoonaa euroa. Merkittävimpä-
nä yksittäisenä investointikoh-
teena on Linnakankaan koulun 
uusi liikuntahalli, jonka raken-
nustyöt käynnistyivät jo syksyl-
lä 2019. Maltillisesta esitykses-
tä huolimatta investointiohjelma 
velkaannuttaa kuntaa. Uutta lai-
naa otetaan yli 3 miljoonaa eu-
roa (netto), siis reilut 100 euroa 
asukasta kohden.

Satsauksia peruspalveluihin
Talousarvio 2020 vahvistaa kun-
nan peruspalveluja. Uutta hen-
kilöstöä ja taloudellisia resurs-
seja ohjataan erityisesti lasten 
ja nuorten palveluihin, sosiaa-
lityöhön ja ikäihmisten palve-
luihin. Menot kasvavat, mutta 
ne perustuvat tiukkaan harkin-
taan. Henkilöstön lisäyspaineet 
ovat kauttaaltaan kovat. Koko-
naisuuden hallitsemiseksi uu-
sien virkojen esittämisessä on 
tehty priorisointia ja uusien pal-
velussuhteiden perustamista 
on syytä arvioida vielä tarkkaan 
talousarvion toimeenpanovai-
heessakin. 

Prosessien toiminnalliset pai-
nopisteet on sidottu tiukasti 
Kempele -sopimuksen päämää-
riin. Talousarviossa panostetaan 
koko kunnan voimavarojen hyö-
dyntämiseen. Yhdessä ja laadul-
la eri toimijoiden kanssa tuotet-
tujen palvelujen avulla saamme 
vaikuttavuutta, joka tukee niin 
kuntalaisten hyvinvointia ja tur-
vallisuutta, yhteisöllisyyttä, aktii-
vista kuntalaisuutta kuin yritys-
ten toimintaedellytyksiä. 

Hyvä kasvaa Kempeleessä
Monista epävarmuustekijöistä 
huolimatta suuntaamme vuo-
teen 2020 luottavaisin mielin. 
Kempele on noussut Suomen 

vetovoimaisimpien kuntien jouk-
koon, väestökasvultaan valta-
kunnan kärkikastiin. Työttömyys 
on historiallisen alhaisella tasol-
la. Uusia yrityksiä on perustettu 
tasaiseen tahtiin ja kunnan työ-
paikkaomavaraisuus on noussut 
yli 80 prosenttiin. 

Kehittämistyötä tehdään pe-
rustyössä laajasti ja tulevia pal-
velu- ja elinvoimainvestointeja 
edistetään päättäväisesti. Esi-
merkkinä mainittakoon Kirkon-
kylän koulualueen massiivinen 
uudistamishanke, joka etenee 
ensimmäisen rakennusvaiheen 
osalta tilaohjelmaan ja kilpai-
lutukseen. Myöskään elinvoi-
manäkökulmaa ei ole unoh-
dettu. Zeniitin matkailu- ja 
virkistysalueen perusinfran ra-
kentamiseen satsataan merkit-
tävästi.

Tulevan suunnittelu ja kas-
vun hallitseminen taloudellises-
ti epävakaina aikoina ei ole aina 
helppoa. Hetkinä, jolloin osu-

maa otetaan eri puolilla, ko-
etellaan keskinäistä luottamus-
ta, kykyä yhteistyöhön ja uskoa 
tulevaisuuteen. Ja tätä kaikkea 
Kempeleestä onneksi löytyy. 

Rauhaisaa Joulun aikaa!

Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja

Vahva kasvu jatkuu, 
talous haastaa
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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

VOIMAAN TULLUT ASEMAKAAVA

Kvalt 3.6.2019 § 50, Kirkonseudun asuinalue (Tähkälä),  
asemakaavan muutos ja laajennus Keskusta/Kirkonseutu (101/012) 
ja Hakamaa/Paituri (103/012) tilasto- ja pientilastoalueilla. 

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 9010, 9011 sekä niihin liittyviä 
maa- ja metsätalousalueita sekä katu- ja viheralueita. Asemakaavan 
laajennus sijoittuu tilojen 217:16 ja 206:1 alueelle. Asemakaavalla 
muodostuvat korttelit 9012-9029 ja 9032-9035 sekä niihin liittyviä 
maatalous-, katu-, paikoitus-, erityis- ja viheralueita.

Valtuuston päätöksestä valitettiin. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
ei päätöksellään 18.10.2019 tutki valitusta. Päätöksestä ei ole 
valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaava tulee voimaan tällä 
kuulutuksella.
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KUTSU ASUKASTILAISUUTEEN

Kaavoitus esittelee Kempeleen Linnakangastalolla (os. Linnakaarto 20, 
auditorio, käynti C-ovesta) 16.12.2019 klo 17.00–18.30 järjestettävässä 
asukastilaisuudessa Zeniitin viitesuunnitelman. 

Viitesuunnitelma on runkona Zeniitin alueen asemakaavan 
suunnittelutyössä. Lisäksi tilaisuudessa esitellään Zeniitin alueen ja 
Linnakaarron itäpuolen asemakaavahankkeiden tavoiteaikataulut 
ja tavoitteet. 

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan! 

Vireillä oleviin kaavahankkeisiin voi tutustua osoitteessa 
www.kempele.fi/suunnitelmapankki.

SOSIAALITOIMISTO

• Sosiaalitoimisto osoitteessa Tiilitie 2 on suljettuna 23.12.–1.1.2020.

• Puhelinpäivystys kiireellisissä asioissa arkisin klo 8-16, puh. 044 497 2273.  

• Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä sosiaalipalveluita koskevissa asioissa yhteys  
Oulun seudulliseen sosiaalipäivystykseen puh. 044 703 6235 (ma–pe klo 16-08,  
viikonloppuisin ja arkipyhinä 24 h). 

• Kiireellisen työtehtävän aikana sosiaalipäivystäjät eivät pysty vastaamaan puhelimeen. 
Näissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä hätäkeskukseen puh. 112. 

IKÄHOIVAN TOIMINTA

• Kotiin annettavat palvelut toimivat normaalisti.

• Tarvittaessa kiireellisissä kotihoidon asiakasasioissa päivystysajan ulkopuolella  
yhteydenotto päivystysnumeroon: 040 158 4011.

• Toimisto suljettuna ajalla 23.12.2019–1.1.2020.

ZIMMARI

• Joulu 23.–25.12.2019 suljettu.

• Tapaninpäivä 26.12.2019 avoinna klo 9.00–17.00.

• Uudenvuodenaatto 31.12.2019 avoinna klo 6.30–17.00.

• Uudenvuodenpäivä 1.1.2020 suljettu.

• Loppiainen 6.1.2020 avoinna klo 9.00–17.00.

• Tiistai 7.1.2020 avoinna klo 12.00–21.00.

KEMPELE-OPISTON TOIMISTO

• Suljettuna 23.12.2019–1.1.2020.

VIHIKARI 10 (KUNNANTALO)

• Suljettu 23.12.2019–31.12.2019.

KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO

• Pääkirjasto suljettu joulun ajan ja välipäivät 23.12.2019 – 1.1.2020. Myös palautus-
luukku on suljettu kiinniolon ajan. Eräpäivät on ohitettu tältä ajalta. Palautuksia voi jät-
tää muihin OUTI-kirjastoihin.

• Ma 6.1.2020 (loppiainen) pääkirjasto on suljettu.

TIETOTORIN KIRJASTO

• Tietotorin kirjasto on suljettu 16.12.2019 - 6.1.2020. Palautusluukku on kiinni.

LINNAKANKAAN KIRJASTO

• Linnakankaan kirjasto suljettu 24.12.-26.12. 

• Avoinna omatoimiajoilla pe 27.12. klo 9-20, la 28.12. klo 10-15 ja ma 30.12. klo 9-20. 

• Suljettu ti 31.12. – ke 1.1.2020. 

• Avoinna 2.–3.1.2020 klo 9-20, la 4.1. klo 10-15. 

• Ma 6.1. suljettu. 7.1. alkaen normaalit omatoimiajat.

Kunnan toimijoiden
aukiolopoikkeukset
juhlapyhinä
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Matka Helsingin Säätytalolle – 
Suomen lasten itsenäisyysjuhla 5.12.2019

Vuoden 2019 valtakunnallinen Suomen 
lasten itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin 
5.12. Helsingin Säätytalossa jo kolmatta 
kertaa ja kutsun saivat kaksi 10-vuotiasta 
lasta jokaisesta maamme kunnasta. 
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
aloitettu perinne kokosi tällä kertaa 
522 lasta ympäri maata juhlimaan ja 
onnittelemaan 102-vuotiasta Suomea.

Juhlan järjestivät valtioneuvoston 
kanslia, Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton ja Lapsiasiavaltuutetun toimisto 
ja ohjelmassa oli muun muassa pää-
ministerin kättely. Tämänvuotisen juhlan 

teemana oli Suomi maailmassa ja maailma 
Suomessa. Tapahtuman juontotehtävistä 
vastasi tubettaja Jaakko Parkkali ja juhla 
huipentui laulaja Evelinan esiintymiseen. 

Tällä kertaa mukana Kempelettä 
edustamassa olivat Santamäen koulun 
oppilaat Sakari Ranta (4A-luokka) ja 
Cia Hämäläinen (4C-luokka), mukana 
saattajana luokanopettaja Sirkku 
Kangastalo.  

Helsingissä lapset olivat aikaisemmin 
käyneet muutamia kertoja, mutta nyt 
jännitti erityisen paljon. 

– Jännittää, mutta mukava lähteä ja 

hienoa kun pääsee lentokoneella, Cia ja 
Sakari intoilivat.

Perillä Säätytalossa odotti melkoinen 
tungos, kun yli viisisataa lasta pakkautui 
sisään, mutta väki tasaantui pian ja 
tunnelma oli vaikuttava. 

– Kiertelimme kaikissa huoneissa. 
Yhdessä niistä sai kokeilla erilaisia soittimia 
ja toisessa oli disko. Paras huone oli 
sellainen, jossa sai kuunnella erilaisia 
maailman luonnon ääniä, koska siellä oli 
ihanan hiljaista, Cia ja Sakari tuumivat.

Jaakko Parkkalin ja Evelinan näkeminen 
oli mahtava kokemus, samoin pääministeri 

Antti Rinteen kätteleminen. Tilaisuuden 
juhlapuhe jäikin Rinteen viimeisiksi 
pääministerinä. Väenpaljoudessa ei ehtinyt 
kunnolla tutustua muihin lapsiin, mutta 
Cia sentään sai jututettua erästä tyttöä, 
jolla oli samanlainen juhlamekko yllään. 
Päällimmäisenä mieleen jäi kuitenkin 
yleinen tunnelma sekä ainutlaatuinen 
kokemus. 

– Lähtisimme ehdottomasti uudelleen, 
jos joskus pääsisi. Oli hienoa edustaa 
Kempelettä!

Teksti Toni Virtanen Kuvat Johanna Kantola, Cia Hämäläinen, Sakari Ranta, Sirkku Kangastalo
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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.finna.fi 

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

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

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)

TUTUSTU E-AINEISTOIHIN
outi.finna.fi

KIRJASTO SOMESSA

        /Kempeleen kirjasto

        /Kempeleenkirjasto

TAPAHTUMAT
La 14.12. klo 12–13 Lukukoiria kirjastossa! Suomen Kar-
va-Kaverit ja lukukoiratoiminta. 

Ke 18.12. klo 12.00 Aikuisten kirjavinkkaus: Lappilaisia 
kertojia

Ke 18.12. klo 17.00–18.45 Sarjakuvalukuinto-työpaja. Työ-
pajat järjestää Oulun sarjakuvakeskus. Vetäjänä toimii sar-
jakuvantekijä Veli-Matti Ural.

Pe 20.12. klo 18.00 Nukketeatteri Pikkukulkuri esittää: Tui-
ki joulupuu. Näytelmä pohjautuu Tuiki joulupuu -nimiseen 
lasten kuvakirjaan, ja se sopii kaikenikäisille!

Kirjaston kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy!

KIRJALLISUUSPIIRIT
Tavallisten miesten kirjallisuuspiiri  
To 12.12. klo 18.00. Kirjana Wallenius, K.M. : Miesten 
meri.

Sari Holapan kirjallisuuspiiri 
ti 17.12. klo 18.00. Kirjana Tamminen, Petri: Piiloutujan 
maa.

Molemmissa kirjallisuuspiireissä kahvi- ja teetarjoilu. 
Tervetuloa!

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.
Satutuokiolla on käytössä satupassi - kymmenen leimaa 
keränneet saavat pienen palkinnon!

Vuoden viimeinen satutuokio to 19.12. klo 10.00! Satutuo-
kiot jatkuvat jälleen tammikuussa 2020.

LAHJOITA LUKUHETKI
Vapaaehtoisia kaivataan palvelutaloihin lukukavereik-
si ikäihmisille! Voit lupautua lukemaan kerran tai vaikka 
useammin, miten elämäntilanteesi antaa myöten. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Kempeleen kirjastoon 

• p. 050 316 9409

• kirjasto(at)kempele.fi

• tai käy jättämässä yhteystietosi kirjaston tiskille.

KIRJASTO

Tule tapaamaan
lukulemmikkiä!

LUKUKOIRALLE TAI LUKULEMMIKILLE
PÄÄSEE LUKEMAAN KIRJASTOLLA

LAUANTAINA 14.12. 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

NUORISOPALVELUT

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

TAPAHTUMAT

• Lasten joululeiri  
13.-15.12.2019 Leirikeskus Luurinmutka, Utajärvi 
Ohjaajina Pirjo Ranta ja Outi Kuru. 

• Kempele Games  
la 25.1.2020 klo 12.00-16.00 Kempele Akatemialla. Koko perheen 
maksuton pelitapahtuma.  

• Missä Masa luuraa? on digitaaliselle SeppoIO-alustalle raken-
nettu peli, jossa etsitään kadonnutta nuoriso-ohjaaja. Suorittamal-
la tehtäviä, saat kerättyä pisteitä. Voittaja on se pelaaja joka saa 
kerättyä pelissä mahdollisimman paljon pisteitä. Tehtäviä suorite-
taan Kempele Akatemian nuorisotilassa sekä ulko-oven läheisyy-
dessä. Pelin ikäraja on 11-vuotta, johtuen konsolipelien ikärajois-
ta. Halutessaan nuoremmat voivat pelata peliä ilman konsolipelejä.     
 
Missä Masa luuraa?! Kello löi jo viisi. Joko Akatemian ovet avataan! 
Ovi hiljaa aukeaa mutta ketään ei näy missään... Missä Masa? Kuka 
keittää kahvia? Nuoret lähtevät etsimään kadonnutta ohjaajaa syvältä 
Akatemian syövereistä. Matkan aikana törmäät muihinkin etsijöihin, 
ole varuillasi, saatat joutua kaksintaisteluun. Saatat myös saada sel-
ville Masan lempilaulun tai mihin Masa hukkasi aurinkolasinsa. Suo-
riutuaksesi tehtävästä onnistuneesti tarvitset aimoannoksen rohkeutta, 
hieman kärsivällisyyttä ja pienen ripauksen kilpailumieltä. Onnea etsintään! 

LASTEN- JA NUORTENTILAT

Lasten- ja nuortentilat ovat avoimia kokoontumispaikkoja. 
Kempeleessä lasten- ja nuortentilalla on aina vähintään kaksi 
nuorisopalvelujen työntekijää turvallisuuden ja laadukkaan 
ohjauksen takaamiseksi. Lasten- ja nuortentilatoiminta perustuu 
yhdessä tekemiseen, joten toisten huomioiminen on tilalla tärkeää. 
Kaverit ovat osa nuoruutta ja tilalla voi kokoontua isommallakin 
joukolla.

Lasten ja nuorten tilojen toiminta supistuu joulun aikaan 16.–
31.12. alkaen kouluilla, Kempele Akatemialla ja Tietotorilla. 
Tammikuun aukioloista ilmoitetaan kunnan nettisivuilla: www.
kempele.fi/nuorisopalvelut.

JOULUKUUSSA TAPAHTUVAA TILOJEN TOIMINTAA

AKATEMIAN LASTEN-  
JA NUORTENTILA 

Nuoret (7.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat):

• Maanantai: 
ma 16.12. klo 17.00–20.00 nuortenilta 
ma 23.12. klo 14.00–20.00 jouluinen nuortenilta (huom. aika) 
ma 30.12. klo 14.00–20.00 Uuden vuoden aatoksia ja pelailua 
(huom. aika)

• Tiistai:  
Pelitalo (K-11) ti klo 16.00–19.00 lasten ja nuorten pelaamista erilai-
silla välineillä  
* ti 24.12. ja 31.12. suljettu 

• Keskiviikko: 
ke 11.12. ja 18.12. klo 17.00–20.00 nuortenilta 
* ke 25.12.2019  ja 1.1.2020 suljettu

• Torstai:  
to 12.12. klo 14.00–16.00 Lasten Pelitalo (K-9) lasten pelaamista eri-
laisilla välineillä  
to 12.12. klo 17.00–20.00 nuortenilta  
* to 19.12., 26.12. ja 2.1.2020 suljettu

• Perjantai:  
Yökahvilat pe 13.12.  ja 20.12.  klo 18.00–23.00 jouluisissa tunnel-
missa 
pe 27.12. klo 14.00–20.00 nuorten ilta (huom. aika)

LINNAKANKAAN LASTEN- JA NUORTENTILA

• (18.-31.12.2019 ei toimintaa)

• ti 17.12. klo 13.30–15.30 jouluista tunnelmaa ja pelailua

TIETOTORIN LASTEN- JA NUORTENTILA

• Lasten toimintaa ei ole 16.- 31.12.2019

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

ALKAVIA KURSSEJA:

KÄDEN TAIDOT

110407 Lasten lankakurssi alle 10 
v. koululaiset
TAITOLA, MONITOIMITILA
Honkasentie 15 B
Joka toinen viikko 
ti 14.00-15.30
7.1.2020-7.4.2020
Eeva Vähä
Kurssimaksu 28,00 € 
Tule tekemään itselle mieluista 
käsityötä valitsemistasi langoista! Sinun 
ei tarvitse osata mitään, mutta voit olla 
myös kokenut ja paljon käsitöitä tehnyt. 
Jokainen voi edistää omaa työtään, 
mutta joka kerralla tutustutaan yhdessä 
johonkin uuteen asiaan. Voit kokeilla 
makrameeta tai seinävaatetta, tehdä 
tupsuja, avaimenperiä tai vaikkapa 
myssyn tai villasukat! Kurssilainen 
hankkii mieleiset työhön sopivat 
materiaalit ohjaajan opastuksella. 

110408 Lasten lankakurssi yli 
10-vuotiaille
TAITOLA, MONITOIMITILA
Honkasentie 15 B 
Joka toinen viikko 
ti 14.00-15.30
14.1.2020-14.4.2020
Eeva Vähä
Kurssimaksu 28,00 € 
Tule tekemään itselle mieluista 
käsityötä valitsemistasi langoista! Sinun 
ei tarvitse osata mitään, mutta voit olla 
myös kokenut ja paljon käsitöitä tehnyt. 
Jokainen voi edistää omaa työtään, 
mutta joka kerralla tutustutaan yhdessä 
johonkin uuteen asiaan. Voit kokeilla 
makrameeta tai seinävaatetta, tehdä 
tupsuja, avaimenperiä tai vaikkapa 
myssyn tai villasukat! Kurssilainen 
hankkii mieleiset työhön sopivat 
materiaalit ohjaajan opastuksella. 

110447 Neulekoulu
TAITOLA, MONITOIMITILA
Honkasentie 15 B  
ma 17.30-20.45
13.1.2020-6.4.2020
Tuulia Salmela
Kurssimaksu 45,00 € 
Neulekoulu on jälleen keväällä 2020! 
Tule oppimaan uutta ja neulomaan 
yhdessä muiden kanssa. Ensimmäisellä 
kerralla suunnitellaan oma neuletyö. 
Seuraavilla kerroilla saadaan omaan 
neulomiseen tukea ja vinkkejä. Voit 
neuloa kurssin aikana yhden tai 
useampia neuleita, kaikkiin saat 
asiantuntevaa opastusta. Haasta 
itsesi neulomaan ne vaikeimmatkin 
kirjoneuleet, monimutkaisimmat pitsit ja 
upeimmat palmikot! Kokoontumiskerrat: 
13.1., 3.2., 24.2., 16.3. ja 6.4. 

110470 Sido oma kirja II
TAITOLA, OMPELUTILA
Honkasentie 15 B  
pe 17.30-20.45
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
31.1.2020-2.2.2020 
Sirpa Juusola
Kurssimaksu 36,00 € 
Opi valmistamaan A5-kokoinen kirja, 
jota voi käyttää vaikkapa mökki-, vieras- 
tai muistikirjana. Kirjan kannet voit 
päällystää persoonallisella tavalla esim. 

kauniilla vahvalla paperilla tai kankaalla. 
Perustekniikan oppimisen jälkeen vain 
mielikuvitus on rajana erilaisten käyttö- 
ja lahjakirjojen tekemisessä. Perjantaina 
31.1. kurssin aluksi Henna Luokkanen 
tulee opettamaan erilaisia helppoja 
kankaanpainantatekniikoita, jolloin voit 
painaa kankaita käytettäväksi kansissa. 
Tarvikelista lähetetään sähköpostilla 
viikko ennen kurssin alkua. 

110492 Keramiikan perusteet -  
viikonloppukurssi kevät
TAITOLA, KERAMIIKKAPAJA
Honkasentie 15 B  
la 10.00-16.00, su 10.00-16.00
1.2.2020-15.2.2020 
Anja Kamula
Kurssimaksu 42,00 € 
Tule oppimaan erilaisia keramiikan 
valmistusmenetelmiä. Kurssilla on 
mahdollista tehdä käyttöesineitä ja 
astioita sekä veistoksia kurssilaisten 
omien ideoiden pohjalta. Kurssi 
sopii myös vasta-alkajille ja jo 
kokeneemmillekin. Saven ja lasitteet 
voi ostaa opistolta. Kurssiviikonloppu 
on 1.-2..2. ja lasittaminen tapahtuu 15.2. 

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 kurssi l la  ensin 
Copperplate käsialaan, joka perustuu 
Italicin kirjainmuotoihin. Käsialan 
kauneus muodostuu ohuen ja leveän 
viivan vaihteluista. Kirjoittamisen 
harjoittelussa käytämme perinteistä 
hiusterää. Tämän jälkeen siirrymme 
moderniin kaunokirjoitukseen, jonka 
kirjoittamiseen käytämme sekä hiusterää 
että sivellintusseja. Valmistamme 
kurssin aikana huoneentaulun ja/tai 
kortteja. Kurssi sopii kaikille kauniista 
kirjaimista kiinnostuneille. Ota 
kurssille mukaan seuraavat välineet: 
- lyijykynä, pyyhekumi, viivoitin - 
omat kalligrafiavälineet; hiusterä, 
kynänvarsi, musteet - sivellintussit / 
kirjoittamiseen sopivat pyörösiveltimet 
- hammastahna ja vanha hammasharja 
(terien puhdistamiseen) - vesikuppi, 
pipetti - vesivärit, helmiäisvesivärit - 
sakset - maalarinteippi - sileäpintaista 
paperia hiusterällä kirjoittamiseen, esim. 
Daler-Rowney’n Smooth & Heavyweight 
/ Canson Imagine, Mixed media / 
Fabriano Accademia (artist), Rhodia tms. 
- sivellintussiharjoituksiin sopii tavallinen 
kopiopaperikin sekä kaikki sileäpintaiset 
paperit. Opettajalta voi ostaa kyniä, teriä, 
tusseja, musteita, helmiäisvesivärejä 
sekä joitain papereita arkeittain. 

KUVATAITEET

110305 Löydä taiteilija itsestäsi
TAITOLA, MONITOIMITILA
Honkasentie 15 B  
ma 16.45-18.15
27.1.2020-27.4.2020
Irina Havaste-Ukkola
Kurssimaksu 32,00 € 
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. 
Tarvikkeet sisältyvät kurssimaksuun. 
Opettajana taidemaalari, taidekasvattaja 
ja ekspressiivistä taideterapiaa opiskellut 
Irina Havaste-Ukkola. 

LIIKUNTA JA TERVEYS

830135 Kunto- ja thainyrkkeily  
erityisryhmille
JAOWSAMUT MUAY THAI SALI, 
Hakatie 8  
to 17.00-18.00
9.1.2020-23.4.2020
Sanna Pohjanen
Kurssimaksu 30,00 € 
Kunto- ja thainyrkkeily on tarkoitettu 
12-vuotiaille ja sitä vanhemmille 
erityisnuorille ja –aikuisille. Tunti 
koostuu lämmittelystä, tekniikka- ja 
pariharjoitteluista sekä loppuverryt-
telystä.
Pääset tutustumaan sekä kuntonyrk-
keilyyn että thainyrkkeilyyn kan-
nustavassa ohjauksessa oman kunnon 
ja toimintakyvyn mukaan. Juomapullo 
mukaan. Ohjaajina toimivat Sanna 
Pohjanen ja Jaowsamut Muay Thai 
salin henkilökunta. 

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 erilaisesta 
tunnista. Ensin lämmitellään kehoa 
afro-brasilialaisen musiikin rytmeissä. 
Tämän tunnin aikana keho soljuu 
musiikin mukaan kuin aalto ja hiki virtaa. 
Pehmeät afroliikkeet poistavat selän, 
hartiaseudun ja rintarangan jäykkyyttä. 
Seuraavat 45 minuuttia sujuu Hatha Yoga 
Flow`n merkeissä. Nimi tulee tavasta 
suorittaa liikkeet sujuvasti peräkkäin. 
Liikkeet virtaavat alkuasennosta toiseen. 
Hatha Yo-ga Flow sopii aloitteleville ja 
jo joogaa harrastaneille. Hathajoogasta 
otetaan tunnin sisältöön kehonhallintaa, 
mielenrauhaa ja hengitystekniikka. 
Syvät ja pinnalliset lihakset kehittyvät 
ja tietoisuus omasta kehosta kasvaa 
harjoitusten avulla. Viimeiset 45 
minuuttia rentoudutaan äänimaljojen 
parissa. Sointukylvyssä harmoniset 
äänet ja lempeä värähtely johdattaa 
kehon rentoutumiseen, jossa päästetään 
irti kehon jännityksistä, huolista ja arjen 
kiireestä. Hyvän olon päivään tarvitset 
mukavat, rennot vaatteet ja juomapullon. 
Voit olla avojaloin tai tuoda mukanasi 
jumppatossut. Lisäksi ota mukaan oma 
jumppamatto. 

830204 Rentoutus- ja stressinhal-
lintaviikonloppu 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 kokonaisvaltaisella tavalla. 
Oleellista mielen rauhoittumiselle on 
mielen läsnäolo kehossa ja siten läsnäolo 
hetkessä. Oman olotilan tiedostaminen 
ja kyky löytää tasapaino omassa 
elämässä ovat avaintekijöitä stressin 
ennaltaehkäisyyn. Kurssilla opituilla 

harjoitteilla voidaan ennaltaehkäistä 
stressitasojen nousua, helpottaa 
kroonista stressiä ja väsymystä. Kurssi 
sisältää rentoutus- ja läsnäoloharjoituksia, 
teoriaa stressistä ja stressinhallinnasta, 
rentoutumista liikkeen ja kehonhuollon 
avulla, hengitysharjoituksia, mind- 
fulness- ja visualisointiharjoituksia 
ja muita tehokkaiksi koettuja ren-
toutusmenetelmiä. Mukaan tarvitset 
jumppamaton, viltin, muistiinpanovälineet 
ja eväät. Ylle lämpimät ja rennot vaatteet. 

YHTEISKUNTATIETEET

320202 Osakesijoittamisen 
jatkokurssi
SANTAMÄKITALO, KÄSITYÖ JA 
ENGL. 1080
Peltomiehentie 5  
ke 18.00-19.30
5.2.2020-26.2.2020
Riitta Leinonen
Kurssimaksu 32,00 € 
Kurssi sopii erityisesti henkilöille, 
jotka ovat käyneet Osakesijoittamisen 
peruskurssin kevät tai syksy 2019, 
tai joilla on jo muuten kokemusta 
sijoittamisesta. Kurssilla perehdytään 
globaaliin osakesijoittamiseen, ja 
käydään läpi etenkin Pohjoismaiden/
muun Euroopan ja Pohjois-Amerikan 
osakemarkkinoita indeksien ja 
esimerkkitapausten avulla.

Lisäksi tutustutaan tärkeimpiin 
markkinakäyttäytymisen tunnuslukuihin 
ja mahdollisiin päivänpolttaviin aiheisiin. 
Mukaan tarvitset muistiinpanovälineet. 

KEMPELE-OPISTO

ILMOITTAUTUMINEN

Voit tutustua kurssitarjontaamme 
kokonaisuudessaan nettisi-
vullamme. Sieltä löytyy myös 
sähköinen näytöllä selattava 
versio opinto-ohjelmasta, jonka 
voi myös tulostaa. 

Kevätlukukaudella alkaville 
kurssei l le ja myös koko 
lukuvuoden kestäville kursseille 
voi ilmoittautua Kempele-opiston 
nettisivun kautta tai puh. 050 463 
6431. 

Mikäli saat paikan koko 
lukuvuoden kestävälle kurssille 
kevätlukukaudeksi, laskutamme 
kurssimaksusta vain kevään 
osuuden.

Ilmoittautuminen on aina 
sitova. Kurssipaikan peruutuksen 
voi tehdä veloituksetta 5 vrk 
ennen kurssin alkua. Muussa 
tapauksessa veloitamme koko 
kurssimaksun.

Koko lukuvuoden kestäville 
kursseille ei tarvitse ilmoittautua 
uudel leen kevätkaudeksi . 
Ilmoittautuminen on voimassa 
koko lukuvuoden. 

Mikäli olet jäänyt varasijalle 
jollekin kurssille, on ilmoit-
tautumisesi voimassa myös tässä 
tapauksessa kevätlukukauden 
loppuun asti. Otamme yhteyttä 
varasijalle jääneeseen siinä 
vaiheessa, kun paikka vapautuu 
kurssille ja tässä vaiheessa voit 
päättää otatko paikan vastaan ja 
sen jälkeen laskutamme sinulta 
kurssimaksun.

Kevätlukukausi käynnistyy 
viikolla 2 (7.1.2020 alkaen). 

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTA-
PALVELU
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. 050 3169 694. 

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön 
yhteydenottolomakkeella osoitteessa 
www.kempele.fi/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.

Etsivät ovat joululomalla 23.12.2019–
1.1.2020. Tämän jälkeen ovat 
tavattavissa perinteisesti.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA
Starttipaja Zuumi tarjoaa tukea alle 
29-vuotiaiden työttömien ja ilman 
opiskelupaikkaa olevien nuorten 
elämänhallintaan. Pajalle hakeudutaan 
kunnan kotisivuilla olevan lomakkeen 
kautta, kaikki hakijat haastatellaan.

Seinättömän työpajan työvalmennus 
tarjoaa tukea ja ohjausta kempeleläisille 
alle 29-vuotiaille työttömille työn-
hakijoille. 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.

YHTEYSTIEDOT
Nuorisopalvelujen päällikkö
Sanna Tauriainen, p. 050 3078 981

Nuoriso-ohjaajat
Pirjo Ranta, p. 050 3078 678

Etsivät nuorisotyöntekijät
Heikki Tervola, p. 040 5956 922
Niko Vastola, p. 050 3163 740 

Starttipaja Zuumi
Pilvi Vuomajoki, p. 050 3163 766
Sanna Härmä,  p. 050 3163 768

Seinätön työpaja
Stiina Leino, p. 040 6634 195

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:  
etunimi.sukunimi@kempele.fi

Lisää tietoa toiminnastamme:
www.kempele.fi/nuorisopalvelut

          / Kempeleen nuorisopalvelut

          / @kempeleen_nuorisopalvelut
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LIIKUNTAPALVELUT

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.

Vesivoimisteluiden viikko-ohjelma 7.1.2020 alkaen
Maanantai 14.15 Kevennetty vesivoimistelu, monitoimiallas

   18.00 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ♪
Tiistai  7.30 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ♪
   15.00 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

Yleiset vesivoimistelut joulun ja uudenvuoden aikaan
• Viikoilla 52–1 ei vesivoimisteluja

• 26.12.2019 klo 10.00 Kinkunsulatusjumppa 

• 7.1.2020 ei vesivoimistelua aamulla klo 7.30

Monitoimialtaan varatut vuorot
Allas suljettu muulta toiminnalta. Monitoimiallas on tarkoitettu ensisijaisesti erityisryh-

mille. Muutokset mahdollisia. Viikolla 10 ei varattuja vuoroja.

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 (7.1.–14.4.)

  11.00–11.30 Maa- ja kotitalousnaiset (14.1./4.2./10.3./7.4./5.5./2.6.)

  15.00–15.30 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.)

  15.30–16.00 TK Tyrnävä (8.1.–29.4.)

  17.45–18.30 AquaZumba (alkaen 29.1.)

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 (alkaen 9.1.)

Perjantai 9.50–10.20 Santamäki (10.1./24.1./7.2./21.2./20.3./3.4./17.4./15.5.)

  13.30–14.00 Yleinen, Iisi vesivoimistelu

  17.00–17.30 Yleinen vesivoimistelu – Teho

Lauantai 8.00–11.00 Vauvauinti

AquaZumba
AquaZumba jatkuu keväällä alkaen 29.1.2020 klo 17.45. AquaZumba on hauska ja teho-

kas vesiliikuntalaji, jossa pääosin soivat lattarirytmit. Tunti sopii kaikille ja mukaan mahtuu 

yhteensä 30 henkilöä. Kevään aikana treenataan yhteensä 12 kertaa.

Ilmoittautuminen koko kaudelle alkaa tammikuun alussa. Kausikortteja jaossa 15 en-

simmäiselle. Loput 15 paikkaa täytetään palvelupisteellä viikoittain aikaisintaan tuntia en-

nen AquaZumban alkua. Hinnat tarkentuvat tammikuussa. 

Seuraa ilmoittelua www.kempele.fi/Zimmari - Ajankohtaista.

SOVELTAVA LIIKUNTA
Erityislasten liikuntakerho
Santamäkitalolla torstaisin 16.1.2020 alkaen 

• 7–10-vuotiaat klo 17.00–17.55

• 11–16-vuotiaat klo 18.00–18.55 

Liikuntakerhossa tutustutaan erilaisiin liikunta-

lajeihin ryhmäläisten toiveiden mukaan, harjoi-

tellaan sääntöjä ja ryhmässä toimimista. Luvas-

sa uusia kokemuksia ja onnistumisia liikunnan 

parissa.

Kehitysvammaisten liikuntaryhmä yli 
15-vuotiaille
Zemppi Areenalla perjantaisin klo 13.30–

15.00, 10.1.2020 alkaen

Liikuntaryhmässä pelaillaan erilaisia pallopele-

jä 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, 

15.1.2020 alkaen

Ryhmään voit tulla kokeilemaan erilaisia liikun-

talajeja, hakemaan vinkkejä liikuntaharrastami-

seen tai tulla etsimään kadoksissa ollutta kipinää 

liikuntaan. Ryhmä on tarkoitettu vähän liikkuvil-

le, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, pitkä-

aikaistyöttömille ja mielenterveyskuntoutujille.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
www.kempele.fi/soveltavaliikunta 

Erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti,  

p. 040 5704711, juha.vuoti@kempele.fi

PERHELIIKUNTA
Iloa Liikunnasta – Jumppa
Alkaen 20.1.2020 klo 17.30–18.15

Kokkokankaan päiväkoti, Haukankaarto 13

Yhteistyössä: Kempeleen naisvoimistelijat

Ennakkoilmoittautuminen alkaa 1.12.2019

Lisätietoja www.kempele.fi/liikuntapalvelut - 

Perheliikunta

SENIOREIDEN LIIKUNTA –  
TUOLIJUMPAT
Asukastuvan tuolijumppa
Keskiviikkoisin 18.12. asti klo 11.00–11.45 

Asukastupa (Honkasentie 11) 

Hovintien palvelukeskuksen kevyt 
tuolijumppa
Torstaisin 19.12. asti klo 10.30 Hovintien palve-

lukeskus (Hovintie 12)

Tuolijumpat sisältävät helppoja liikkeitä, joita ku-

kin voi tehdä oman jaksamisen mukaan. Sopii 

myös pyörätuolissa istuville. Ei ennakkoilmoit-

tautumista. Maksuton. Tervetuloa!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
ryhmiin
www.kempele.fi/liikuntapalvelut - Senioreiden 

liikunta

Ikäihmisten liikunnanohjaaja : 

Minna Lammassaari, p. 040 6643872, 

minna.lammassaari@kempele.fi

Ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään yhdessä Teil-

le sopiva liikuntamuoto joko ryhmä- tai yksilö-

harjoitteluna.  

Lisätietoa liikuntapalveluista: www.kempele.fi/liikuntapalvelut

      / Kempeleen Liikuntapalvelut     / Kempeleenliikuntapalvelut
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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

KEMPELEEN KUNNANHALLITUS JULISTAA 

HAETTAVAKSI KULTTUURIN JA URHEILUN

KEMPELE-PALKINNOT 2019 

Kempele-palkinto on tunnustuspalkinto, joka jaetaan nyt 17. kerran. 
Palkinnon myöntämisperusteena on aktiivinen toiminta, vuoden aikana 
saavutettu erinomainen taso urheilun, taiteen tai muun kulttuurin alalta 
ja merkittävä kunnalle tuotettu julkisuus.

Palkinnon saajan tulee olla kempeleläinen henkilö, järjestö tai yhteisö. 
Aloitteen Kempele-palkinnon saajasta voi tehdä esim. yksityinen 
henkilö, yhteisö tai kunnallinen toimielin.

Tarkemmat Kempele-palkinnon myöntämisperusteet ja 
hakemuslomakkeen urheilun Kempele –palkinnon 2019 saajaksi saa 
kunnan internet-sivuilta www.kempele.fi/kempelepalkinto.

Kulttuurin Kempele –palkinnon 2019 saajasta perusteltu ehdotus voi 
olla vapaamuotoinen.

Hakemusten tulee olla perillä 10.1.2020 klo 15.00 mennessä. 
Hakemukset voi lähettää postitse osoitteella Kempeleen kunta, 
PL 12, 90441 Kempele, kuoreen merkintä ”Kempele-palkinto” tai 
sähköpostilla kirjaamo@kempele.fi otsikolla ”Kempele-palkinto”.

Lisätietoja: hallintojohtaja Virva Maskonen, puh. 044 497 2238

Kempeleessä 11.12.2019
Kunnanhallitus
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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: 050 463 6350

Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13, 
Puh. 050 463 6360

Ylikylän päiväkoti
Haukkasuontie 2,  
Puh. 050 4636 369

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

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

Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 463 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: 044 497 2308 (kirjasto)

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   
m.kempele.fi

perjantaina 20.12.2019 
klo 18.00 
Kempeleen kirjastossa 

Vapaa pääsy! 
Sopii kaikenikäisille! 

Museon joulu
J o u l u m a r k k i n a t :  

M a r k k i n o i l l a  l ä h e s  4 0  m y y j ä ä !  
M y y n n i s s ä  m m .  k ä s i t ö i t ä ,  k o r u j a ,  

l e i v o n n a i s i a ,  j o u l u k o r i s t e i t a ,  m a k k a r a a ,  
l e m m i k k i t a r v i k k e i t a ,  k r a n s s e j a  j n e .  

 
O h j e l m a s s a  m m .  p o n i a j e l u a ,  j o u l u p u k k i ,  

t i e r n a p o i k a - e s i t y s ,  l u c i a - k u v a e l m a ,    
j o u l u l a u l u j a ,  g l ö g i t a r j o i l u a  j a  

p a l j o n  m u u t a !  
 

P E  1 3 . 1 2 .  1 6 - 1 9  &  L A  1 4 . 1 2 .  1 0 - 1 4

JOULUMARKKINAT KEMPELEEN MUSEOLLA!

Kempeleen kotiseutumuseo, Kirkkotie 18, 90440 Kempele

Tervetuloa! Katso päiväkohtainen ohjelma 
www.kempele.fi/kulttuuri 

tai Facebookista / Kempeleenmuseo 

 

Hyvää joulua 
& 

onnellista 
uutta vuotta 

2020!
toivottaa Kempeleen kunta

Lue lisää Kempeleen 
tapahtumista 
osoitteessa

KEMPELE.FI/
TAPAHTUMAKALENTERI


