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Yhdessä suunnitellen kohti parempaa ympäristöä
Maankäyttö- ja
rakennuslain tavoitteena
on turvata jokaiselle,
jota suunnittelu koskee,
osallistumismahdollisuus
asioiden valmisteluun,
arvioida kaavoituksen
vaikutuksia ja lausua
kirjallisesti tai suullisesti
mielipiteensä asiasta.

että osallistaminen on pitkälti ongelmien tai kysymysten asettamista, joihin kaavoitus pyrkii suunnittelutyössään vastaamaan.
Pilottina kunnantalon
alueen digikaava

Suunnittelu sisältää siis lakisääteisen vuorovaikutuksen kaavaprosessissa. Vähimmillään vuorovaikutus ilmenee kaavojen julkipanon,
niistä tiedottamisen ja mielipiteiden
keräämisen keinoin kolmessa eri
vaiheessa: osallisuus- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja
kaavaehdotuksen kuulemisaikana.
Kuntalainen on oman
elinympäristönsä asiantuntija
Suunnittelussa halutaan hyödyntää
objektiivisen tiedon lisäksi myös
asukkaiden elämänkokemukseen,
arvoihin ja merkityksiin liittyvää hiljaista tietoa. Asukkaat käyttävät
elinympäristöjään ja kokemustiedolla nähdään arvo suunnittelussa.
Kempeleen kunnassa on hyödynnetty jo aiemminkin keskeisissä
kaavahankkeissa kyselyitä ja pidetty yleisötilaisuuksia. Nyt kuntalaisten osallistamisesta ja osallistumisesta suunnitteluun halutaan tehdä
pysyvä osa kaavaprosessia ja siitä
halutaan myös entistä oikea-aikaisempaa.

Vuorovaikutukseen panostetaan
kaavojen valmisteluvaiheessa, jolloin erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia voidaan arvioida jo suunnittelun alkumetreillä. Vuorovaikutteisella suunnittelulla halutaan saada aikaiseksi suunnittelukulttuuri,
jossa kuntalaiset kokevat osallistumisen mielekkääksi ja tärkeäksi.
Kuntalaisten lisäksi avointa vuorovaikutuksen kulttuuria halutaan
edistää myös eri toimijoiden ja viranomaisten kesken.
Kirkonseudun asuinalueen ase-

makaavahankkeen (Tähkälä) valmisteluvaihe on toteutettu vuorovaikutteisen suunnittelun menetelmin.
Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin jo kuukausi kaavan vireille tulon jälkeen. Yleisötilaisuuksien lisäksi kaavaan on osallistettu
erilaisia viiteryhmiä koululaisista
vammaisneuvostoon ja poliisiin.
Arkkitehtiylioppilas Suvi Jänkälä on työstänyt alueen suunnitelmia diplomityöaiheenaan ja hän on
tarkastellut työssään muun muas-

sa kuntalaisten osallistamisen vaikutuksia suunnitelman sisältöön.
Hankkeen aikainen vuorovaikutus
kuntalaisten kanssa on ollut hedelmällistä. Keskusteluissa suunnittelija on saanut kerätyksi paikallistuntemusta suoraan lähiympäristön
asukkailta.
Suunnittelijoiden tehtäväksi jää
kuunnella eri osapuolia ja sovittaa
eri intressejä siten, että lopputulos
palvelee yhteistä hyvää parhaalla
mahdollisella tavalla. Suvi Jänkälä
toteaakin diplomityössään (2018),

Hyviä kokemuksia valmisteluvaiheen vuorovaikutuksesta on jatkettu kunnantalon alueen asemakaavahankkeen yhteydessä. Olemme saaneet kuntalaisilta runsaasti
kehitysideoita hanketta koskevan
kyselyn kautta sekä yleisötilaisuudesta, johon saapui mukava määrä
osallistujia. Saapunut palaute käsitellään ja analysoidaan varsinaisen
suunnittelutyön pohjaksi.
Vuorovaikutteisen suunnittelun
lisäksi kunnantalon alue on mukana ympäristöministeriön kuntapilottihankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää tietomallipohjaista
kaavaa ja digitaalisen kaavoituksen suunnittelukäytäntöjä osana
maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta.
Pyrkimykset aktivoida kuntalaisia ovat linjassa Kempeleen kunnanvaltuuston 3.9.2018 hyväksymän uuden Kempele-sopimuksen
kanssa, jossa lupaamme kuntana toimia rohkeasti, luoda uutta ja
osallistaa asukkaitamme yhteisesti
valittujen arvojen turvallisuus, rohkeus ja vastuullisuus pohjalta. Siten
toimii Kempele, rohkea edelläkävijä
– turvallinen kasvukunta!
Kaija Muraja
kaavoittaja
Laura Felin
kaavasuunnittelija

Vesimittarin lukema
Postitamme kaikille asiakkaillemme
lukemapyyntökirjeet lokakuun puolivälissä.
Pyydämme ensisijaisesti tekemään ilmoituksen
internetin kautta, www.kempeleenvesihuolto.fi tai
vaihtoehtoisesti yhtiön lähettämällä lukemakortilla
palautuspostina. Jos lukemaa ei ole ilmoitettu
tai postitettu 9.11.2018 mennessä, vesilaitoksen
edustaja käy lukemassa mittarin ja käynnistä
veloitetaan asiakkaalta 30,00 euroa
(sis. ALV 24 %).
Lisätietoja saa internetsivuiltamme tai
toimistoltamme puh. (08) 8828 322.
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Yksityisteiden talviauraus kunnan
toimesta ja siitä perittävä maksu

Myytävänä polttopuita
Tekniset palvelut myy tarjousten perusteella polttopuita.
Myytävät kasat (15 kpl) sijaitsevat:
Ollakan alueella, Muuntamotien päädyssä
Puukasat on
numeroitu. Tarjouksen
voi jättää kaikista
kasoista, mutta tarjoajalla on mahdollisuus
saada vain kaksi
kasaa. Tarjoukset
tulee tehdä
tarjouslomakkeilla,
joita saa kunnantalonneuvonnasta os.
Asemantie 1 tai Kempeleen kunnan internet-sivuilta osoitteesta www.kempele.fi.
Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa
perjantaihin 28.9.2018 klo 12.00 mennessä,
merkillä POLTTOPUUT
- kunnantalon neuvontaan Asemantie 1
- kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi .
Maksu laskutetaan. Polttopuut voi hakea,
kun lasku on maksettu.
Lisätietoja: Paula Taskila p. 050 316 9669
19.9.2018
Tekniset palvelut

Yksityisten teiden auraaminen kuuluu yleensä tiekunnalle tai osakkaille. Kempeleen kunta
auraa kustannuksellaan kadut kevyenliikenteen väylineen. Kunta auraa kuitenkin
sopimusperusteisesti seuraavat taajaman ulkopuoliset kokoojateinä toimivat yksityiset tiet:
•
•
•
•
•
•

Ylipääntie-Tuohinontie- Isoaukiontie-Rajakorventie kunnan rajaan saakka
Luonungintie Välikorventien risteykseen saakka ja Välikorventie
Niittyrannantie Helpikujan risteykseen saakka
Teppolantie
Mourungintie (kääntöpaikalle saakka)
Tahkoseläntie ja Liimatantie kunnan rajaan saakka

Talvikautena 2018–2019 kunta ottaa aurattavaksi sellaiset asuinkiinteistöille johtavat yksityiset
tiet, joiden osakkaat yhteisesti suorittavat kunnalle maksun, jonka suuruus on 0,90 euroa/m
(sis. alv 24 %) kertaa tien pituus 50 m:n tarkkuudella ja joka liittyy läheisesti muihin kunnan
auraamiin teihin. Auraukseen voidaan ottaa myös alle 100 m pitkä tie, maksu näiltä teiltä on
pienin tiekohtainen maksu 90 euroa (sis.alv 24 %). Suurin taloutta kohden perittävä maksu on
135 euroa (sis.alv 24 %).
Niiden, jotka haluavat yksityisen tiensä kunnan aurattavaksi, tulee ilmoittaa aurauksesta
30.10.2018 mennessä. Ilmoitus on jätettävä sähköpostilla tai puhelimella Kempeleen kuntaan:
Yhteystiedot:
Ilkka Koskenkorva			
ilkka.koskenkorva@kempele.fi		
p. 050 316 9658				

Tomi Väisänen
tomi.vaisanen@kempele.fi
p. 050 453 1466

Kunta mittaa tien pituuden ja tarkistaa, että tie liittyy muihin kunnan aurattaviin teihin. Lasku
lähetetään tien osakkaiden yhdyshenkilölle, joka kerää osakkailta laskua vastaavan summan.
Kun lasku on maksettu, kunta hoitaa tien aurauksen seuraavan talvikauden aikana.
Yksityisen tien tiekunta tai osakkaat velvoitetaan asentamaan aurattavalle tielle
viitat, huolehtimaan tien tasaamisesta ennen tien jäätymistä sekä poistamaan
haittaavan puuston.
Kempeleen kunta | Asemantie 1 | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5587 2298 | www.kempele.fi

Kempeleen kunta | Asemantie 1 | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5587 2298 | www.kempele.fi

pääjuhla, Kokkokankaan
srk-keskus.
Tilaisuus alkaa klo 12
kahvituksella.
Torstai 11.10.
klo 12-14 Runoja iltapäivän
ratoksi, Kirkonkylän srk-talo.
Runoja lausumassa Hilja Alasuvanto, Seija Sarkkinen,
Riitta Polvi-Karjalainen, Rita
Kumpulainen ja Tuula Väyrynen.
klo 14 Senioreiden vesivoimistelu, virkistysuimala Zimmari

Perjantai 12.10.
klo 10-14 Kempeleen
kotiseutumuseo avoinna.
Kahvitarjoilu.
klo 12-15 Kahvila Ilonpisara
avoinna, Kirkonkylän srk-talo
klo 14 Iisi vesijumppa,
virkistysuimala Zimmari
Sunnuntai 14.10.
klo 10 Vanhustenviikon messu, Pyhän Kolminaisuuden
kirkko. Kirkkokahvit.
Tervetuloa!

Pääjuhlan kuljetukset
Vanhustenviikko
8.-14.10.
Ohjelma
Maanantai 8.10.
klo 9-11 Kehonkoostumusmittauksia kunnantalon aulassa
(Kyläkisälli-hanke)
klo 10 Ikäihmisten ja
kunnanjohdon kimppakävely.

Lähtö kunnantalolta, vetäjänä
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Marja-Leena Meriläinen
klo 14.15-14.45 Kevennetty
vesivoimistelu (mm. veteraanit),
virkistysuimala Zimmari
Tiistai 9.10.
klo 10-14 Liikuntaneuvontaa ja
toimintakyvyn testausta ikäihmisille Kempeleen kirjastossa
klo 10 Luento: Ikäihmisten ravitsemus. Paikka: Kempeleen

kirjasto. Luennoitsijana Riku
Laine Liikuntakeskus Zempistä. Vapaa pääsy.
klo 12-15 Kahvila Ilonpisara
avoinna, Kirkonkylän srk-talo
klo 13 Luontoelämyspolku
Köykkyrissä. Kokoontuminen
Köykkyrin parkkipaikalla.
klo 15 Senioreiden vesivoimistelu, virkistysuimala Zimmari
Keskiviikko 10.10.
klo 12 Vanhustenviikon

Bussikuljetus:
> klo 11.10 Suolatie 4
> klo 11.15 Hovila-koti, Kirkkotie 15
> klo 11.20 Hovintien palvelukeskus, Hovintie 12
> klo 11.25 Kirkonkylän srk-talo, Tiilitie 1
> klo 11.35 Asukastupa, Honkasentie 11
> kyytiin pääsee myös palolaitoksen pysäkiltä
Taksikuljetus:
Taksikuljetuspyynnöt ke 3.10. mennessä diakoni
Arvo Yrjölälle p. 040 7707 431.
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Muistathan
kertoa
tapahtumastasi
Kempeleen
kunnan
omassa
tapahtumakalenterissa!
Voit ilmoittaa
tapahtuman käyttämällä
kunnan nettisivuilta
löytyvää Ilmoita uusi
tapahtuma -linkkiä.
Maksuton tapahtumakalenteri sijaitsee
osoitteessa kempele.fi
etusivulla.
Tervetuloa mukaan
kokoamaan kattavaa
listausta kuntamme
menovinkeistä!

ASUKASTUPA
Kempeleen asukastupa toimii
osoitteessa Honkasentie 11.
Asukastupa ja kahvio avoinna
ma-pe klo 10.00-15.00.Tuvalla on
myytävänä käsitöitä mm. sukkia,
lapasia, kortteja, tyynyjä ja muita ajankohtaisia tuotteita kotiin,
tuliaisiksi tai lahjaksi. Torstaisin tuoretta pullaa. Maksuvälineeksi
käy vain käteinen. Kaikkeen tuvalla järjestettävään toimintaan ovat
kaikki tervetulleita.
Tuvan tapahtumia:
* Tiistaisin klo 10-12 käsityöpiiri
kaikille käsitöistä tai askartelusta kiinnostuneille.
* Käsityökerho parittomilla viikoilla perjantaina klo 10-12
* Senior Shop ti 2.10. klo 11-14, liikkuva myymälä, josta löytyy
naisten ja miesten vaatteita, maksu käteisellä tai pankkikortilla.
* Tuvan retki la 13.10. klo 18 konserttiin Oulun Tuomiokirkkoon.
Ilmoittautuminen syyskuun loppuun mennessä maksamalla
omavastuu 5€ Tuvalle. Lisätiedot Tuvalta.
* Tietoa ravitsemuksesta, jumppatuokio ja kehonkoostumusmittausta,
Ti 30.10. klo 12-14
* Syyskokous to 29.11. klo 18.00
Jäsenmaksun 10€ voit maksaa Tuvalla käydessäsi,
jäsenkortin saat Tuvalta. Tervetuloa!
Asukastuvalla tapahtuvasta toiminnasta ja ajankohtaisista
tapahtumista ilmoitamme viikoittain Rantalakeuden seuratoimintapalstalla sekä netissä osoitteessa www.kempeleenasukastupa.net ,
tuvalla ja facebookissa. P. 044-2735545
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LIIKUNTAPALVELUT

Soveltavan liikunnan ryhmiä
Liikuntastartti-kurssit:

Poikkeavat aukioloajat:
Perjantai 19.10. avoinna
klo 9.00 – 18.00
(lasten vesidisco
klo 18.00 – 21.00)
Yleiset vesijumpat
syyslomaviikolla (vko 43)

- tiistai klo 7.30
- keskiviikko klo 7.00
- torstai klo 7.30
- sunnuntai klo 10.00
Vauvauintia ei ole
lauantaina 27.10.

* Liikuntastartti voima-tasapainojumppa
Kempele Akatemian liikuntatilassa
maanantaisin klo 9:45–10:45
17.9.2018 alkaen
* Liikuntastartti kuntosali
terveyskeskuksen kuntosalilla
tiistaisin klo 11:00–12:00
25.9.2018 alkaen
Liikuntastarttikurssit ovat matalan
kynnyksen starttikursseja henkilöille, joilla
ei ole säännöllistä liikuntaharrastusta
ja heidän on vaikea osallistua yleisesti
tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta
vaatii soveltamista ja erityisosaamista.
Ennen ryhmän alkua tehdään
alkukartoitus ja mietitään yhdessä
sopiva ryhmä, ilmoittautuminen
Juhalle p. 040 570 4711.
Kurssin aikana on tarkoituksena selvittää
millainen liikuntamuoto sopisi kullekin kurssilaiselle esim. omatoiminen kuntosali, ohjattu
vesijumppa tai kansalaisopiston ohjattu ryhmä. Kurssin kesto 8 viikkoa. Lopussa uusi aika
liikuntaneuvontaan ja tehdään alussa tehdyt testit uudestaan sekä tehdään jatkosuunnitelma.

Soveltava kuntosali
Soveltava kuntosali terveyskeskuksen kuntosalilla torstaisin klo 11:00–11:45 13.9.2018
alkaen
Ryhmä tarkoitettu henkilöille joiden on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan
liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista ja jotka tarvitsevat apua
kuntosalilaitteiden käytössä ja niille menemisessä.
Ennen ryhmän alkua tehdään alkukartoitus ja mietitään yhdessä sopiva ryhmä,
ilmoittautuminen Juhalle p. 040 570 4711

Hyvän mielen liikuntaryhmä
Hyvän mielen liikunta keskiviikkoisin klo 15:00–16:00 ZemppiAreenalla 12.9.2018 alkaen.
Hyvän mielen liikuntaryhmään voit tulla kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja, hakemaan vinkkejä
liikuntaharrastamiseen tai tulla etsimään kadoksissa ollutta kipinää liikuntaan. Ryhmä on
tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Juha p. 040 570 4711, juha.vuoti@kempele.fi

Erityislasten liikuntakerho
9-12-vuotiaiden erityislasten liikuntakerho keskiviikkoisin 18:00–19:00 12.9.2018 alkaen.
Ensimmäinen kokoontuminen Köykkyrin parkkipaikalla 12.9.
Ilmoittautuminen www.kempele.fi/soveltavaliikunta
Lisätietoja Juha p. 040 570 4711, juha.vuoti@kempele.fi
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KAAVOITUSKATSAUS 2018
Kunnan tulee maankäyttö- ja
rakennuslain (MRL § 7) mukaan laatia vähintään kerran
vuodessa katsaus kunnassa
ja maakunnan liitossa vireillä
olevista ja lähiaikoina vireille
tulevista kaava-asioista, jotka
eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kempeleen kunnanhallitus hyväksyi katsauksen
sisällön 14.8.2018 (§ 238) kokouksessa.
Kaavoituskatsaus kertoo
asukkaille heidän ympäristössään tapahtuvien muutossuunnitelmien lähtökohdista,
sisällöstä, aikatauluista ja vaikutusmahdollisuuksista.
Kaavoituskatsaus on osa
vuoropuhelua, jota kunta käy
kaavoituksen eri vaiheissa
kuntalaisten, maanomistajien
sekä muiden osallisten ja yhteistyötahojen kanssa. Työn

alla olevista kaavoista ja niiden
virallisista kuulemisista tiedotetaan lisäksi erikseen kuntatiedotteessa, sanomalehdissä,
kunnan virallisella ilmoitustaululla ja nettisivuilla.
Kaavoitukseen liittyvistä asioista vastaa kunnan kaavoittaja.
Lisää tietoa kaavoituksesta
löytyy kaavoituksen nettisivuilta osoitteesta: www.kempele.
fi > Asuminen ja ympäristö >
Kaavoitus ja maankäyttö.
Kempeleessä asuntotonttien varausta, vuokrausta ja
myyntiä hoitaa maankäyttöpäällikkö ja yritystontteja hallinnoi elinkeinojohtaja.
Kempeleen tonttitarjonnan
tilanne löytyy nettisivuilta kohdasta Tonttipörssi, lisätietoa
asuntotonteista löytyy kohdasta Tontit ja asuminen.

Arvio
kunnan maa- ja
tonttivarannosta
Kempeleen maapoliittisen ohjelman (kvalt 27.4.205 § 24) mukaan kaavoituksen tavoitteena on turvata tonttireservi 3-5 vuoden tarpeisiin. Raakamaata hankitaan yleiskaavojen keskeisistä
toteuttamis- ja kehittämiskohteista asuin-, virkistys- ja yritystoimintaan. Niiden tulee sijaita eri puolilla kuntaa siten, että kaavoitusta voidaan ohjata alueille, jotka ovat kunnan kulloisenkin
palvelutarjonnan kannalta tarkoituksenmukaisia. Raakamaan
osalta on vajetta yritystonttien kaavoitusalueista, asuinalueiksi
osoitettava maavaranto on toistaiseksi kohtuullinen.
Tonttivarannon tämänhetkinen tilanne ei vastaa maapoliittisen
ohjelman tavoitteita pientalotonttien osalta. Pientalotonttien
tarjonta kohdentuu vahvasti taajaman itäpuolelle ja länsipuolen tarjonta on puutteellista. Kerrostalotonttien reservi ei vastaa
maapoliittisen ohjelman tavoitteita. Kempeleen kunta on käynnistänyt maankäytön toteutusohjelman 2019-2025 laatimisen
sekä maapoliittisen ohjelman päivittämisen.

Kempeleen kunnan
tekniset palvelut
Kempeleen kunnan teknisissä palveluissa
edistetään kunnan tasapuolista kehittämistä
maanhankinnalla, kaavoituksella ja rakentamisen ohjauksella. Maankäytön, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan lisäksi teknisissä
palveluissa toimivat myös ja kiinteistö- ja kunnallistekniikkapuoli (kadut, puistot, liikenne).
TEKNINEN JOHTAJA
Risto Sarkkinen puh. 050 4636 501
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)
kempele.fi
Viralliset nähtävilläolot osoitteessa:
Nähtävillä olevat kaava-asiakirjat löytyvät
Kempeleen kunnan internet-sivuilta. Kaavoitusta koskevat kuulutukset julkaistaan kunnan
sähköisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee toistaiseksi kunnantalolla, osoitteessa Asemantie
1, Kempele.
Kirjaamon sähköpostiosoite:
kirjaamo@kempele.fi
Kempeleen kunnan postiosoite:
PL 12, 90441 KEMPELE
Käyntiosoite toistaiseksi:
Asemantie 1, Kempele
(rakennusvalvonta ja mittaus)
Vihikari 10, Kempele (kaavoitus, maankäyttö,
ympäristön kunnossapito, puistot ja liikuntaalueet, maarakentaminen, tie- ja katualueiden
kunnossapito)
KAAVOITUS
Yleis- ja asemakaavoitus ja viranhaltijapäätökset (poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut, tonttijaonmuutokset):
Kaavoittaja Kaija Muraja. puh. 050 3163 769
Yleis- ja asemakaavoitus,
suunnittelutarveratkaisujen valmistelu:
Kaavasuunnittelija Ruusa Degerman
puh. 040 182 0509
Yleis- ja asemakaavoitus,
poikkeamispäätösten valmistelu:
Kaavasuunnittelija Laura Felin
puh. 040 486 0394
Asemakaavoitus, tonttijaonmuutosten valmistelu, rakennustapaohjeet:
Kaavasuunnittelija Suvi Jänkälä

puh. 040 5452 383
Kaavoituksen toimipiste sijaitsee osoitteessa
Vihikari 10. Tapaamiset kaavoituksen kanssa
pyydetään varaamaan etukäteen puhelimitse tai
sähköpostitse. Poikkeamispäätös-, suunnittelutarve- ja tonttijaonmuutoshakemukset voi tehdä sähköisesti Lupapiste.fi –palvelussa. Ennen
hakemuksen jättämistä voi pyytää etukäteen
ohjausta kyseisten hakemusten valmistelijoilta.
Sähköposti: kaavoitus@kempele.fi tai
etunimi.sukunimi@kempele.fi
MAANKÄYTTÖ
Tontinluovutussopimukset, maanhankinta- ja
kaavoitussopimusneuvottelut:
Maankäyttöpäällikkö Petri Joro
puh. 050 4636 504
Tonttitilanne, kaava- ja karttaotteet,
ja asiakasneuvonta:
Tekninen avustaja Kaisu Pieniniemi
puh. 050 316 9540
RAKENTAMISEN LUVAT,
VALVONTA JA OHJAUS
Valmiiden asemakaavojen toteuttamista ohjaa
kunnan rakennusvalvonta. Lupapiste.fi –palvelussa voi hoitaa kaikki rakennushankkeeseen liittyvät rakennus-, toimenpide-, maisema- ja purkulupa-asiat, kun tunnistautuu
palveluun omilla pankkitunnuksillaan.
Rakennuspaikan merkitseminen, rakentamisen aikaiset katselmukset ja aloituskokoukset varataan tapauskohtaisesti ajanvarausnumerosta. Samassa numerossa on myös
asiakaspalvelu, josta voi tiedustella mm. lupahakemuskaavakkeita, asemakaavaotteita
sekä rakennuspaikan osoite- ja rakennusoikeustietoja. Rakennusluvan hakemiseen liittyvät kysymykset voi esittää kunnan rakennusvalvonnalle. Tapaamiset rakennustarkastajan
kanssa pyydetään varaamaan etukäteen ajanvarausnumerosta.
Ajanvarausnumero:
puh. 050 3169 660
Käyntiosoite:
Kunnantalo, Asemantie 1, Kempele
Sähköinen asiointi:
https://www.lupapiste.fi/
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Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaava

Suomalainen maankäytön suunnittelujärjestelmä on hierarkkinen.

Kaavajärjestelmä
ja suunnittelutasot
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee alueidenkäytön
suunnittelun kaavajärjestelmän,
suunnitteluprosessin sekä osallistumismahdollisuudet kaavoja valmisteltaessa. Osallisilla
on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kaavan valmisteluaineistosta sekä jättää muistutus
kaavaehdotuksesta ennen kuin
kaava hyväksytään. Vuorovaikutusmenettelyillä pyritään minimoimaan osallisen tarve hakea
valituksella muutosta kaavan
hyväksymispäätökseen.
Suomalainen maankäytön
suunnittelujärjestelmä on hierarkkinen siten, että valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
ohjaavat kaikkea maankäytönsuunnittelua, maakuntakaava
ohjaa kunnan laatimaa yleiskaavaa ja yleiskaava ohjaa yksityiskohtaisen asemakaavan
laatimista kunnan omien strategisten suunnitelmien pohjalta.
Yleis- ja asemakaavat hyväksyy
kunnanvaltuusto.
Alueidenkäytön suunnittelussa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä.
Toukokuussa 2017 tulivat voimaan pääministeri Juha Sipilän
hallituksen ohjelman mukaiset
muutokset, joiden tavoitteena
on kaavoituksen ja rakentamisen lupaprosessien sujuvoittaminen.
Lakimuutoksella muun muassa täsmennettiin rakennusluvan
erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella ja joustavoitettiin
maa- ja metsätalouteen liittyvää
rakentamista.
Kempeleen kunnan raken-

Maakuntakaavassa on esitetty koko Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan alueidenkäytön periaatteet. Pohjois-Pohjanmaan
vuonna 2005 vahvistettua maakuntakaavan uudistaminen on
aloitettu vuonna 2010 vaiheittain
kolmessa osassa, jotka käsittelevät eri teemoja.
Ympäristöministeriö määräsi 23.11.2015 antamallaan
päätöksellä 1. vaihemaakuntakaavan voimaantulosta ja Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on 7.12.2016
hyväksynyt 2. vaihemaakuntakaavan. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1.3.2016
voimaan tulleen muutoksen
(11.2.2016/119) myötä maakuntaliiton päätös kaavan hyväksymisestä on lainvoimainen eikä
maakuntakaavan voimaantulo

enää edellytä ympäristöministeriön vahvistuspäätöstä.
Ensimmäisessä vaiheessa (1.
vaihemaakuntakaava) käsiteltävät aihepiirit olivat energiantuotanto ja -siirto (manneralueen
tuulivoima-alueet, merituulivoiman päivitykset, turvetuotantoalueet), kaupan palvelurakenne
ja aluerakenne, taajamat, luonnonympäristö (soiden käyttö, suojelualueiden päivitykset,
geologiset muodostumat) sekä liikennejärjestelmä (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne,
lentoliikenne, meriväylät) ja logistiikka. 2. vaihemaakuntakaavassa käsiteltiin koko maakunnan maaseudun asutusrakenne,
kulttuuriympäristöt, virkistys- ja
matkailualueet, seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet, seudulliset ampuma-

radat sekä puolustusvoimien
alueet.
Vireillä olevan 3. vaihemaakuntakaavan teemat ovat: kiviaines- ja pohjavesialueet,
mineraalivarat ja kaivokset, tarvittavat tuulivoima ym. päivitykset. Pohjois-Pohjanmaan liiton
maakuntavaltuusto on kokouksessaan 11.6.2018 § 5 hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan. Kempeleen
kannalta keskeisiä teemoja, joihin liittyen 3.vaihemaakuntakaavassa tehtiin muutoksia merkintöihin ja määräyksiin, olivat
erityisesti Oulun seudun liikennejärjestelmä ja kaupan suuryksiköiden mitoitus.
Lisätietoja maakuntakaavasta: www.pohjois-pohjanmaa.fi/maakuntakaava

Yleiskaavat

nusjärjestyksen mukaan kunnan asemakaavoittamaton alue
on suunnittelutarvealuetta, jolla
rakentamiselle on asetettu laissa erityiset edellytykset, joiden
tulee täyttyä, jotta rakennuslupa voidaan myöntää. Kaavasta
poikkeavaa rakentamista koskevien päätösten osalta toimivalta on kunnalla. Vähäinen
poikkeaminen voidaan tehdä rakennusluvan yhteydessä, mutta
muu kuin vähäinen poikkeaminen edellyttää poikkeamislupapäätöstä ennen rakennusluvan
hakemista. Kaavan vastaiset
ratkaisut sen sijaan edellyttävät kaavamuutosta.
Ympäristöministeriö on käynnistänyt maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen
valmistelun.
Nykyisellä hallituskaudella
pyritään muodostamaan selkeä näkemys uudistuksen periaatteista. Tavoiteaikatauluna
on, että uudistettu lainsäädäntö olisi valmis ensi vuosikymmenen alussa.
Lisätietoja maankäytön
suunnittelujärjestelmästä:
http://www.ymparisto.fi/fiFI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/
Maankayton_suunnittelujarjestelma
sekä maankäyttö- ja
rakennuslain
kokonaisuudistuksesta:
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/
Maankayton_ja_rakentamisen_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Maankaytto_ja_rakennuslain_uudistus

Voimassa olevat
yleiskaavat
Oulun seudun yleiskaava 2020
on Kempeleen ja naapuruskuntien hyväksymä yhteinen suunnitteluasiakirja. Se ohjaa Oulun
seudun yhdyskuntarakenteen
kehitystä alueilla, joilla kunnat

eivät ole hyväksyneet tarkempaa kuntakohtaista yleiskaavaa. Oulun seutu -organisaation
päätyttyä vuonna 2012 Oulun
seudun kunnat ovat jatkaneet
yhteistyötään maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja
elinkeinojen kehittämiseksi. Yhteistyöhön osallistuvat Hailuoto,

Ii, Kempele, Liminka. Yli kymmenen vuotta vanha Oulun seudun yleiskaava on joiltakin osin
vanhentunut. Kempeleen kunnan alueella on voimassa Linnakankaan (kvalt 17.10.2001,
voimaan 6.2.2002), Sipola-Rajakorven (kvalt 14.11.2002, voimaan 15.1.2003) sekä Keto-
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lanperän osayleiskaavat (kvalt
25.2.2008, voimaan 12.8.2009).
Voimassa olevat yleiskaavat
löytyvät Kempeleen kunnan
internet -sivuilta. Kempeleen
kunnan ajantasa-asemakaava
löytyy Kempeleen kunnan tonttipörssi-karttapalvelusta helposti
selailtavana nettiversiona.
Vireillä olevat
yleiskaavat
1: Kempeleen Taajaman
osayleiskaava 2040
Kempeleen kunta kasvaa ja kehittyy tulevien vuosikymmenien
aikana yhä tiiviimmäksi osaksi Oulun kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta. Taajaman
osayleiskaavassa 2040 osoitettavilla aluevarauksilla ohjataan
tiiviimmän ja korkeamman rakentamisen sijoittumista erityisesti joukkoliikenteen kannalta
parhaiten saavutettaville alueille
siten, että samalla tuetaan palveluiden ja muiden toimintojen
tasapainoista kehittymistä.
Kempeleen kunnanhallitus
päätti 3.5.2010 § 159 käynnistää
taajaman osayleiskaavan tarkistamisen. Laadittavan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan tavoitteena on ohjata yleispiirteisesti
maankäyttöä siten, että tiivistetään Kempeleen taajaman yhdyskuntarakennetta ja suunnataan väestönkasvua kestävästi
raide- ja muun joukkoliikenteen
varaan. Osayleiskaavaluonnos
oli nähtävillä ensimmäistä kertaa 6. -29.6. ja 30.7.-3.8.2012.
Tämän jälkeen Kempeleen kunnan toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia,
jotka ovat vaikuttaneet kaavan
valmisteluun ja suunnittelualueen laajentamistarpeisiin, mistä
johtuen osayleiskaavaluonnos
asetettiin uudelleen nähtäville 12.4.-14.5.2017. Erityisesti vähittäiskaupan seudullisten
suuryksiköiden sijoittumista ohjaavan 1.vaihemaakuntakaavan
voimaantulon pitkittyminen on
vaikuttanut taajaman osayleiskaavan laatimisen aikatauluun
ja siihen minne ja missä laajuudessa yleiskaavassa osoitetaan
kaupallisten palveluiden alueita
sekä keskustatoimintojen alueita. Kempeleen taajaman kokonaisrakenteeseen ja liikenneverkkoratkaisuihin on tehty
päivitetyssä osayleiskaavaluonnoksessa maakuntakaavaan ja
seudulliseen liikennejärjestel-

mäsuunnitteluun pohjautuvia
muutoksia. Kunnan tavoitteena
on saada Taajaman osayleiskaava 2040 ehdotuksena nähtäville syksyn 2018 aikana ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi
siten, että kaava saa lainvoiman
vuoden 2019 alussa.
2: Linnakankaan
osayleiskaava 2030
Linnakangas on vetovoimainen
asumisen, matkailun ja yrittämisen alue hyvien kulkuyhteyksien ja matkailun virtojen varrella.
Linnakankaan osayleiskaavassa 2030 toimintojen sijoittumista ohjataan siten, että alueelle
muodostuu toiminnallinen kokonaisuus olevien verkostojen
ääreen. Destian louhostoiminta Linnakalliolla päättyi vuoden
2017 lopussa. Louhosalueen
ympäristöön on tarkoitus muodostaa seudullisesti ja paikallisesti merkittävä virkistyksen ja
matkailun alue, Zeniitti.
Linnankaan osayleiskaavan tarkistus on käynnistetty 23.4.2012 (khall § 128). Tarkistuksen tavoitteena on ollut
päivittää osayleiskaava muun
muassa liikenneverkon osalta. Linnakankaan osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä 23.5–22.6.2012. Vuonna
2015 Linnakallion alueelle on
laadittu master plan- suunnitelma, jossa on ideoitu alueelle
tulevia käyttötarkoituksia ja toimintoja. Kunnan tavoitteena on
saada master planiin pohjautuva osayleiskaavaehdotus nähtäville syksyn 2018 aikana, jonka
jälkeen alueen asemakaavoitus
voidaan aloittaa.
3: Golf-alueen
osayleiskaava
Kempeleen kunta on käynnistänyt Golf-alueen osayleiskaavoituksen kunnanhallituksen
päätöksellä 2.11.2009 (405§)
Plaana-Golf ry:n aloitteesta.
Osayleiskaava-alue sijoittuu
osittain Oulun kaupungin alueelle. Osayleiskaavaa koskeva
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 8.9.7.10.2011. Kunta ei ole asettanut kaavalle aikataulutavoitetta,
vaan kaavan eteneminen riippuu
aloitteen tehneestä toimijasta ja
osayleiskaavan suunnittelualueen maanomistajien halukkuudesta edistää kaavan etenemistä.

Asemakaavat
Vireillä olevat
asemakaavat
4: Asemanseutu,
kunnantalon alue
Kempeleen kunnanhallitus on
päättänyt Kempeleen kunnantalon kiinteistöstä luopumisesta ja
purkamisesta sekä asemakaa-

vamuutoksen käynnistämisestä
alueella. Kaavamuutoksesta ja
sen tavoitteista on keskusteltu
valtuustoseminaarissa ja Kempeleen kunnan valiokunnissa.
Kaavaprosessissa tutkitaan palautteessa ja ohjauksissa esiin
nousseita kehittämisaihioita ja
määritellään kunnantalon alueelle uusi käyttötarkoitus. Kun-

Uusissa asemakaavahankkeissa haetaan kuntalaisilta yleisötilaisuuksilla ja kyselyillä uusia ideoita.

Ilmakuvaistutus Tähkälän asuinalueen asemakaavaluonnoksesta.

talaispalautetta hankkeesta kerätään kunnan kaavoitukseen
koko kaavaprosessin ajan paikkatietopohjaisen kyselyn, nettisivujen palautelaatikon sekä
osallistamistilaisuuksien avulla.
5: Ollila, kortteli 1020, Pirilä
Alueen pohjoisosan nykykäytön katsotaan poikkeavan voimassa olevassa asemakaavassa osoitetusta tarkoituksesta ja
asemakaavan muutokseen on
ryhdytty kunnan toimesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on ollut nähtävillä 28.12.2011–
27.1.2012. Kaavamuutoksen
valmistelua jatketaan siten, että kaavamuutoksen luonnos tulee nähtäville aikaisintaan vuonna 2019.
6: Kirkonseutu,
Tähkälän asuinalue
Kempeleen kunnan tavoittelema tasainen väestönkasvu
ja vetovoimaisuuden ylläpitäminen edellyttävät riittävää ja
monipuolista tonttitarjontaa.
Alueen asemakaavan laajentamiseen ja muutokseen on ryhdytty kunnan toimesta (khall
18.12.2017 § 399). Asemakaavalla tavoitellaan laadukkaan
ja viihtyisän maalaisurbaanin asuinympäristön syntymistä taajaman palvelujen ääreen.

Alue asemakaavoitetaan tiiviiksi pientalo- ja yhtiömuotoisen
asumisen alueeksi. Asemakaavan muutoksessa varaudutaan
myös varhaiskasvatuksen sekä
Kirkonkylän yhtenäiskoulun tilatarpeisiin. Tähkälän (työnimi
Kirkonpelto) asuinalueen kaavaluonnos on ollut nähtävillä
20.6.–30.8.2018. Ehdotus on tavoitteena saada nähtäville syksyllä 2018.
Lähiaikoina vireille
tulevat kaavahankkeet
7: Kempeleen logistiikkaalueen osayleiskaava
(esiselvitys)
Pohjois-Pohjanmaan 3.vaihemaakuntakaavaluonnoksessa
on esitetty logistiikka-alueen
kohdemerkintää Kempeleen
kunnan eteläosaan. Logistiikkaalueen toteuttaminen tulee edellyttämään kuntakaavoitusta.
Kempeleen kunta on aloittanut
vuonna 2018 logistiikka-alueen
mahdollistavan osayleiskaavan
esiselvitysten laatimisen, jotta
osayleiskaavoitus voidaan aloittaa 3.vaihemaakuntakaavan tultua voimaan.
8: Ollakka, keskustaalueen asemakaavamuutos
Kempeleen keskustaa kehite-

tään siten, että Kempeleentien
eteläpuoleisesta Ollakan alueesta tulee viihtyisä ja houkutteleva
urbaani asuin- ja työpaikka-alue
hyvien joukko- ja kevyen liikenteen yhteyksien ulottuvilla. Kempeleen kunta järjesti keväällä
2016 keskustan kehittämiseksi
ideakilpailun, jonka voittajaksi
valittiin ehdotus Tiimalasi.
Ideakilpailun voittajan esittämän suunnitelman pohjalta
käynnistettiin kaavarunkotyö,
jossa tuotettiin kaksi toisistaan
vaihtoehtoista esitystä, joita
yleisöllä oli mahdollisuus kommentoida. Saadun palautteen
pohjalta laadittiin luonteeltaan
yleispiirteinen maankäyttöä ohjaava alustava suunnitelma eli
kaavarunko, jonka tarkoituksena
on tukea alueen asemakaavojen
laatimista ja muuttamista.
Kunnanhallitus on määrännyt 6.6.2011 § 207 maankäyttö ja rakennuslain 53 §:n mukaisen rakennuskiellon Ollakan
teollisuusalueen asemakaavan
muuttamista varten, joka koskee
Ollakan osa-alueen kortteleita
6003, 6005, 6006, sekä tonttia
n:o 1 korttelissa 6010.
Rakennuskieltoaikaa on
jatkettu kunnanhallituksen
14.11.2016 § 314 päätöksellä siten, että se on voimassa
29.11.2018 asti. Ollakan alueen
asemakaava tulee vireille syksyllä 2018.
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9: Linnakankaan pohjoisosa,
Kuusirinteen ja
Linnakallion alueet

puolella.

Destian louhoksen toiminta Linnakallion alueella päättyi vuoden 2017 lopussa. Louhosmonttu tulee toiminnan päättymisen
jälkeen täyttymään vedellä. Linnakalliosta muodostuukin lähivuosina mielenkiintoinen kohde,
joka tarjoaa Kempeleen kunnalle erinomaiset edellytykset ympärivuotisen matkailun edistämiseen. Pohjois-Pohjanmaan
2.vaihemaakuntakaavassa Linnakallio on merkitty seudullisesti
merkittävänä virkistyskohteena.
Linnakankaan pohjoisosan asuinalueiden ja Linnakallion matkailuja yritysalueiden asemakaavoitus
tulee etenemään Linnankankaan
osayleiskaavan ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen.

Korttelissa 8061 sijainneen puutarhan lopetettua toimintansa 2012 vanhat kasvihuoneet
ja lämpökeskus ovat jääneet
tarpeettomiksi, jonka jälkeen
maanomistajan ja kunnan kesken on tutkittu edellytyksiä
asuinpaikkojen muodostamiseksi alueelle. Kunnanhallitus on
21.3.2016 (§ 98) tehnyt myönteisen päätöksen asemakaavamuutoksen aloittamisesta.
Alueen asemakaavoituksen on
tavoitteena alkaa syksyllä 2018.

10: Haapamaa, Metsärinteen
asuinalueen laajennus
Ketolaperäntien länsipuolella
sijaitsevalla Haapamaan alueella on kunnan maanomistusta, joka mahdollistaa Metsärinteen asuinalueen laajentamisen.
Alueelle on tekeillä luontoselvitykset asemakaavoituksen
käynnistämiseksi vuoden 2018

11: Sarkkiranta, kortteli 8061

12: Sarkkiranta, kortteli 8093
Kempeleen kunnalle on jätetty
kaavoitusaloite Sarkkirannan tilastoalueella (102/008) sijaitsevan kiinteistön kaavoittamiseksi
asuinkäyttöön korttelissa 8093.
Kunnanhallitus on 26.3.2018
(§ 91) tehnyt myönteisen päätöksen asemakaavamuutoksen
aloittamisesta. Ennen kaavamuutokseen ryhtymistä solmitaan hakijan kanssa aiesopimus, jossa sovitaan alustavasti
kaavoituksen tavoitteista, työnjaosta, aikataulusta ja kustannuksista.

Valmistuneet
kaavahankkeet
13: Ristisuo,
Zatelliitin poikittaisyhteys
Zatelliitin poikittaisyhteyden
asemakaavan muutosprosessi
oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2014
hyväksytyllä asemakaavalla
osoitettiin uusi poikittaisyhteys Linnakankaalta Ollilaan sekä uusi moottoritien eritasoliittymä (Kempeleenportti). Samalla
kumottiin alueella voimassa olleessa kaavassa merkityt liikerakennusten korttelialueet sekä
pohjoisemmaksi esitetty poikittaisyhteys. Toisessa ehdotus-

vaiheessa osoitettiin Zatelliitin
alueelle kaupallisia palveluita ja
liikerakentamista sekä maisemallisesti tärkeät peltoalueet.
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen 4.9.2017.
Asemakaava sai lainvoiman valitusajan päätyttyä 25.10.2017.
14: Honkanen, Zeppelinin
ympäristö, Zimmarin ja
Zempin palvelukeskittymän
korttelialueet
Zeppelinin ympäristössä tapahtunut kehitys on viimeisten vuosien aikana ollut nope-

Zimmarin ja Zempin kortteli on rakentunut monipuolisia vapaa-ajan palveluja tarjoavaksi kokonaisuudeksi.

aa, kun alueelle on rakentunut
muun muassa Zemppi Areena
ja hotelli sekä lasten sisäleikkipuisto Leo’s Lekland. 2.12.2015
vireille tulleen asemakaavahankkeen päätavoite oli saada Zeppelinin ympäristössä Ketolanperäntien länsipuolen alueen
liikenneyhteydet toimimaan sujuvasti ja turvallisesti, tarjota
alueen nykyisille ja uusille yrityksille houkuttelevia tontteja
sekä mahdollistaa kunnan omien palvelutarpeiden täyttäminen. Kunnanvaltuusto hyväksyi
Honkasen palvelukeskittymän
alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 12.3.2018.
Asemakaava sai lainvoiman valitusajan päätyttyä 3.5.2018.
15: Sarkkiranta, Kuovitien
asuinalueen kaavamuutos
Kuovitien ympäristön kaavamuutos tuli vireille 4.10.2017.
Kaavamuutoksen tavoitteena oli
muuttaa osa suunnittelualueen
rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten AR -korttelialueista omakotitalojen korttelialueeksi, jotta kunnan yhdyskuntarakenteen sisällä vajaalla
käytöllä oleva alue saadaan tar-

koituksenmukaiseen käyttöön.
Kunnanvaltuusto hyväksyi Kuovitien ympäristön asemakaavan
muutoksen 12.3.2018. Asemakaava sai lainvoiman valitusajan
päätyttyä 3.5.2018.
16: Vihiluoto, lentokentäntie ja
yritysalue
Asemakaavassa muutettiin Vihikarin yritysalueen tontit vastaamaan paremmin muuttunutta kysyntää sekä huomioitiin syksyllä
2017 valmistunut Lentokentäntien nykypaikallaan kehittämisselvityksen mukainen liittymäratkaisu ja maakuntakaavan
merkinnät. Kaavamuutoksella
osoitettiin siten Vihiluodontien
uusi liittymä Lentokentäntielle
sekä kumottiin voimassa oleva
asemakaava siltä osin kuin se oli
ristiriidassa 3. vaihemaakuntakaavassa esitetyn vanhan aluevaraussuunnitelman mukaisen
lentokentän ohikulkutien kanssa. Kunnanvaltuusto hyväksyi
Vihiluodon yritysalueen asemakaavan muutoksen, laajennuksen ja osittaisen kumoamisen 9.4.2018. Asemakaava sai
lainvoiman valitusajan päätyttyä
30.5.2018.

17: Ollila,
uusi kortteli 1052, Hallikuja
Kempeleen kunta ja senioritalohankkeen käynnistävä taho
tekivät senioritalohankkeesta
aiesopimuksen, jossa sovittiin
kaavoituksen ja rakentamisen
toteuttamisen aikatauluista ja
edellytyksistä.
Kempeleen kunnanhallitus
päätti 1.6.2015 (191 §) aiesopimuksen purkamisesta eikä
4.12.2013–17.1.2014 kaavaehdotuksena nähtävillä ollut kaavamuutos edennyt. Kaksi vuotta
myöhemmin Rakennusliike Lapti Oy solmi As Oy Lassinpuiston kanssa osakkeiden myyntiä koskevan aiesopimuksen
ja esitti kunnalle, että asuntoosakeyhtiön omistamille maille
mahdollistettaisiin asuinkerrostalojen rakentaminen.
Kunnanhallitus 30.10.2017 §
333 hyväksyi As Oy Lassinpuiston rakennushanketta koskevan
aiesopimuksen ja eteenpäinviemisen. Kunnanvaltuusto hyväksyi Hallikujan asemakaavamuutoksen 9.4.2018.
Asemakaava sai lainvoiman valitusajan päätyttyä
30.5.2018.
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KEMPELE-OPISTO
ILMOITTAUTUMINEN
LUKUVUODEN 2018-2019
OPINTOIHIN on käynnistynyt
25.8.
Kursseille voi ilmoittautua Kempele-opiston nettisivun kautta
tai puhelimitse p. 050 4636 431.
Opinto-ohjelman näköisversio
löytyy Kempele-opiston nettisivulta, mistä se on myös mahdollista tulostaa.
Huom! Mikäli olet oikeutettu
johonkin opiston tarjoamaan
maksuetuuteen, älä maksa kurssimaksua ilmoittautumisen yhteydessä vaan ota yhteyttä opiston toimistoon maksuetuuden
saamiseksi. Kempele-opisto ei
ole velvollinen palauttamaan
jälkikäteen maksuja, jotka ovat
johtuneet maksuetuuden käyttämättä jättämisestä.
SEURAAVILLA KURSSEILLA
ON VIELÄ TILAA:
120302 Everyday English 2
SANTAMÄKITALON KOULU,
ENGL. LK.
Peltomiehentie 5
to 14.15-15.30
20.9.2018-13.12.2018
10.1.2019-25.4.2019
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 50,00 € HUOM! Kurssipaikka ja kellonaika muuttunut!
Jatketaan arkielämän kielenkäyttötilanteiden harjoittelua sekä
englannin perusrakenteisiin tutustumista. Lisäksi kirjan avulla
laajennetaan matkailusanastoa,
opetellaan asioimaan puhelimitse
sekä tutustutaan mm. terveyteen,
perhesuhteisiin ja työelämään liittyvään sanastoon. Oppikirja: Everyday English 2
120701 Espanjan alkeiskurssi
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK.
219/221
Nerolantie 4
to 19.00-20.30
20.9.2018-29.11.2018
10.1.2019-25.4.2019
Anna Kaisa Puhakka
Kurssimaksu 50,00 €
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille.
Opiskelemme käytännön puhekieltä arkielämän ja matkailun tilanteissa sekä espanjan kielen perusrakenteita. Oppikirja: Buenas
Migas 1

ke 18.00-21.15
19.9.2018-28.11.2018
9.1.2019-17.4.2019
Saara Henriksson
Kurssimaksu 91,00 €
Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille
ja pitkään nyplänneille. Alkeet aloittelijoille ja kehityksen mukaan
erilaisia tekniikoita. Pitkään nyplänneille riittää eri tekniikoita Euroopan
eri maista. Tarvitset nypläysalustan
eli päällystetty levy (esim. routalevyä 50 x 50 cm). Muut tarvikkeet
voi ostaa opettajalta.
110409 Reaktiivivärjäystä
TAITOLA
Asemantie 1
pe 17.30-20.45
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
5.10.2018-7.10.2018
Paula Vainio
Kurssimaksu 40,00 €
Nestemäiset reaktiivivärit sopivat
luonnonmateriaalien värjäykseen.
Tule värjäämään kankaita, uudistamaan vaatteita tai kodin tekstiileitä
värjäten. Värit maksetaan erikseen
kulutuksen mukaan. Tarkempi
ohjelma ja tarvikeluettelo toimitetaan sähköpostitse noin 1 viikko
ennen kurssia.
110414 Ompelua iloksi
ja hyödyksi päiväryhmä
TAITOLA
Asemantie 1
ma 09.00-12.15
17.9.2018-10.12.2018
7.1.2019-1.4.2019
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 91,00 €
Maanantaiaamun ompelu on hyvä
aloitus uudelle viikolle. Täällä voit
ommella vaatteita lapsille ja aikuisille sekä valmistaa sisustustekstiilejä. Jokainen voi edetä omaa
vauhtiaan, joten aiempaa kokemusta et tarvitse. Henkilökohtaiset työvälineet kuten sakset ja
nuppineulat sekä ompelutöissä
tarvittavat materiaalit ja kankaat
opiskelijat hankkivat itse. Kurssilla
on käytössä ompelukoneet, saumurit, tasosaumain sekä kaavalehtiä
ja tarvikkeet kaavojen piirtämistä
varten. Huomioithan poikkeavan
kurssin lukujärjestyksen!

110400 Huovutus- ja
villakirjontakurssi
TAITOLA
Asemantie 1
Joka toinen viikko
ma 18.00-21.15
24.9.2018-26.11.2018
14.1.2019-15.4.2019
Kati Pistemaa
Kurssimaksu 55,00 €
Tule tekemään asusteita, sisusteita
ja koruja erilaisilla huovutustekniikoilla. Kokeilemme märkähuovutusta, neulahuovutusta, pesukonevanutusta sekä erilaisten
tekniikoiden yhdistämistä. Mahdollisuus myös tehdä villakirjontaa villakankaisiin. Ensimmäisellä
kokoontumiskerralla suunnitellaan
lukukauden teemat. Materiaalit tilataan yhdessä.

110415 Käsityöasema
TAITOLA
Asemantie 1
ma 12.45-16.00
17.9.2018-10.12.2018
7.1.2019-1.4.2019
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 18,00 €
Käsityöasema on opiston uusi
toimintamuoto! Täältä voit varata
1-3 kertaa kerralla milloin tulet
Taitolaan ompelemaan vaatteita,
asusteita, sisusteita, painamaan
kangasta, tekemään ajankohtaisia
sisustustuoteita, viimeistelemään
keskeneräisiä töitä tai oppimaan
uutta. Käsityöaseman idea nousee kurssilaisten tarpeista päästä
hyödyntämään Taitolan tiloja ja
hyviä koneita, eikä kurssilaisten
tarvitse sitoutua kurssille koko
lukuvuodeksi. Ilmoittautuminen
tapahtuu puhelimitse soittamalla
Henna Luokkaselle 0504636499.
Yksi kurssikerta maksaa 18 euroa,
kaksi kertaa 30 euroa ja kolme kertaa 45 euroa.

110405 Pitsinnypläys
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, D-TALO, TEKST.LK. 4
Koulutie 4 A 6

110434 Peruskaava
omilla mitoilla
TAITOLA
Asemantie 1

pe 17.30-20.45
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
21.9.2018-30.9.2018
Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 45,00 €
Tuntuuko, etteivät valmiit kaavat istu kunnolla? Haluaisitko
ymmärtää enemmän kaavoista?
Tule piirtämään peruskaava omilla
mitoilla. Kurssilla piirretään puvun
peruskaava henkilökohtaisten
mittojen pohjalta, ommellaan sovitusversio ja tehdään tarvittavat
kaavamuutokset. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoitteesi, johon lähetämme
ennen kurssin alkua listan kurssilla
tarvittavista materiaaleista ja tarvikkeista. Kurssipäivät ovat 21.9 sekä
28.-30.9.

Kurssi on 10 kerran kertauskurssi
yleisimpien lavatanssien perusteisiin. Tansseina valssi, foxi ja fusku.

110452 Korupaja
SANTAMÄKITALON KOULU,
TEKN.LK.
Peltomiehentie 5
ti 17.30-20.45
18.9.2018-27.11.2018
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 48,00 €
Kurssilla voit valmistaa koruja
metallilangoista ja levyistä, hopeaja kuparisavesta, puusta ja muista
luonnonmateriaaleista. Kierrätä ja
luo uutta! Voit kokeilla pyöröhiotun
kiven istuttamista tai emalointia.
Yhdistele eri materiaaleja! Tuo
ensimmäiselle kerralle jokin pieni
esine (max 5 cm) yhteistä ideointia
varten.

830122 Lavis
PIRILÄSALI
Piriläntie 145
pe 17:30-18:30
21.9.2018-30.11.2018
11.1.2019-26.4.2019
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 50,00 €
LAVIS-lavatanssijumppa on uusi
hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, jota tanssitaan ilman
paria. Tunnilla tanssitaan tuttuja
lavatanssilajeja kuten humppa,
valssi, polkka, foxi, salsa, jenkka,
rock/jive, cha cha ja samba. Tunnilla opit eri lavatanssiaskeleiden
perusteita. Lavatanssi on niin mukavaa, että et edes huomaa kuntoilevasi. Tunti sopii niin aloittelijoille
kuin kuntoilijoille. Varaa mukaasi
rennot vaatteet ja juomapullo.

110465 Kätevästi käsillä
TAITOLA
Asemantie 1
Joka toinen viikko
to 12.00-14.30
27.9.2018-29.11.2018
17.1.2019-25.4.2019
Leena Oikkonen
Kurssimaksu 41,00 €
Kurssilla tehdään pienimuotoisia
töitä neulahuovuttaen, askarteluhuovasta ommellen, solmeillen,
helmistä punoen, paperinarua tai
metallilankaa työstäen. Työt voivat
olla esim. asusteita, koruja, pehmoleluja, avaimenperiä, magneetteja
yms. Ensimmäisellä kerralla infoa
tarvittavista välineistä ja materiaaleista.
110449 Tölkin nipsuista kukkaroita ja laukkuja
TAITOLA
Asemantie 1
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
20.10.2018-21.10.2018,
Aili Heikkinen
Kurssimaksu 36,00 €
Kurssilla valmistamme pieniä töitä
juomatölkkien avausrenkaista eli
nipsuista. Nipsuja yhdistämällä
virkkaamme niistä kukkaroita,
avainrenkaita ym. Varaa mukaan
tasakärkiset pihdit, sivuleikkurit
ja langaksi esim. Novita Kotiväki.
Lisäksi tarvitset nipsuja ja virkkuukoukun (nro 2,5) käsialasta riippuen.
110515 Paritanssi
KEMPELEEN LUKIO,
LIIKUNTASALI
Koulutie 4 B
ma 19.00-20.30
1.10.2018-10.12.2018
Jouni Uosukainen
Kurssimaksu 30,00 €
Onko tanssitaitosi päässyt ruostumaan? Mikäli vastasit kyllä, tämä
kurssi on tarkoitettu juuri sinulle.

830128 Tuolijumppa
KEMPELEEN CARITAS
Suolatie 4
to 10.45-11.45
20.9.2018-29.11.2018
10.1.2019-25.4.2019
Kirsi Viio
Kurssimaksu 50,00 €
Miehille ja naisille soveltuvaa harjoittelua, jossa pääpaino jalkojen
ja vartalon lihasten voiman vahvistaminen sekä tasapainon harjoittaminen. Jumppa tehdään istuen
tai seisten, jokainen voi harjoitella
oman kunnon mukaan. Sopii aloittelijoille ja myös pidempään harrastaneille.

830130 Kuntosalikurssi senioreille –aloittelijat
KEMPELE-HALLI
Koulutie 3
pe 09.00-09.45
21.9.2018-30.11.2018
11.1.2019-26.4.2019
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 48,00 €
Ryhmä on tarkoitettu senioreille,
jotka ovat aloittelijoita ja kaipaavat
ohjausta kuntosaliharjoittelussa ja
innostusta sekä tukea harjoitteluun.
Ryhmä soveltuu myös henkilöille,
joilla on terveyteen tai liikkumiseen
liittyviä ongelmia.
830107 Pilatesrulla
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15
su 17.00-18.00
23.9.2018-2.12.2018
13.1.2019-28.4.2019
Katariina Porthan-Ylimäinen
Kurssimaksu 50,00 €
Pilatesrullatunti lisää nivelten liikkuvuutta, lihasten joustavuutta,
parantaa ryhtiä ja avaa asentoa
keskilinjaan. Lisäksi se parantaa
hengitystä asennon suoristuttua ja
lievittää myös lihasperäisiä kiputiloja. Tunnin ensimmäinen puolisko
keskittyy keskivartaloa ja kehonhallintaa vahvistaviin liikkeisiin, joissa
käytetään pitkää pilatesrullaa. Tunnin toinen puolisko keskittyy kehoa
huoltaviin liikkeisiin. Suurimmalle
osalle treenaajista kehoa huoltava
rullaus on aivan turvallista. Rullausta ei kannata tehdä, jos lihaksessa on akuutti vamma. Paine voi
hidastaa vamman paranemista.
Myös iho- tai laskimo/valtimosairauksista kärsivien kannattaa
välttää rullausta. Putkirullaustunnille tarvitset mukaan jumppaalustan, rennot sisäliikuntavaatteet, sekä pilatesrullan (noin 90cm

pitkä).
830116 Voimajooga
SANTAMÄKITALON KOULU, LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5
ke 19.00-20.30
26.9.2018-5.12.2018
9.1.2019-17.4.2019
Sini Felipe
Kurssimaksu 60,00 € Huom! Alkamisaika muuttunut!
Liikunnallinen, fyysinen ja dynaaminen tunti, joka yhdistää lihaskuntoharjoittelua ja joogaa.
Asentoharjoitukset ovat kehoa
venyttäviä ja voimistavia. Tuntiin
sisältyy liikkeitä myös pilateksesta.
Alkulämmittely tehdään joogasta
tutuilla sarjoilla ja tunti päättyy venyttelyyn ja rentoutukseen. Oma
joogamatto tarvitaan.
830125 Vatsa-peppu-reisijumppa
SANTAMÄKITALON KOULU, LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5
ti 20.00-20.45
25.9.2018-4.12.2018
8.1.2019-16.4.2019
Sini Felipe
Kurssimaksu 48,00 € Huom! Alkamisaika muuttunut!
VPR-tunnilla käytetään vastuksena
oman kehon painoa. Tunti keskittyy kehon suuriin lihasryhmiin
parantaen lihaskuntoa sekä kiinteyttäen keskivartaloa. Tehokkaan
lihaskunto-osuuden lisäksi tunnilla
lyhyt alkulämmittely sekä venyttelyt. Ohjelma soveltuu monen tasoiselle vaihtoehtoliikkeiden myötä.
VPR-tunnilla käytetään musiikkia.
Tunnille tarvitset jumppa-alustan.
830303 Diesel Taekwon-Don
perus- ja jatkokurssi
SANTAMÄKITALON KOULU, LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5
su 18.00-19.30
23.9.2018-2.12.2018
13.1.2019-28.4.2019
Jani Salmivaara
Kurssimaksu 74,00 €
Kurssi on tarkoitettu aikuisikäisenä
harrastuksen aloittaville n. 30 vuotiaille ja sitä vanhemmille miehille
ja naisille, jotka haluavat kohottaa kuntoaan ja samalla oppia
itsepuolustustaitoja. Kurssilla
opetellaan monipuolisesti perustekniikkaa, potkuja, liikesarjoja, ottelua sekä itsepuolustusta.
Lisäksi kehitetään liikkuvuutta ja
lihaskuntoa. Vaatetuksena peruskurssille riittävät verkkarit ja
t-paita. Peruskurssin harrastajalle
riittää normaali kunto ja halu oppia
uusia asioita. Peruskurssilla annetaan valmiudet osallistua vyökokeeseen ja jatkaa harrastusta kohti
ylempiä vyöarvoja. Vyökokeista
peritään vyökoe-maksu, joka on
25 euroa. Kurssilaisilta edellytetään
Taekwon-Do Akatemian jäsenmaksun maksamista (25 euroa/ vuosi)
ja Suomen ITF Taekwon-Do ry:n
(SIFT) lisenssin lunastamista. Lisenssiin sisältyy vakuutusturva
Taekwon-Don harrastusta varten.
Tarkemmat tiedot jäsenmaksusta
ja lisenssistä kerrotaan kurssin
alussa. Lisätiedot: Jani Salmivaara,
p.050 411 2567
830304 Taekwon-Don jatkokurssi
SANTAMÄKITALON KOULU, LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5
su 16.30-18.00
23.9.2018-2.12.2018
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13.1.2019-28.4.2019
Jani Salmivaara
Kurssimaksu 74,00 €
Kurssi on tarkoitettu Taekwon-Dossa vähintään ylemmän valkoisen
vyön suorittaneille harrastajille.
Kurssilla käydään läpi mm. vyöarvokohtaisia perustekniikoita, liikesarjoja, ottelua, itsepuolustusta ja
murskausta. Kurssilla annetaan valmiudet osallistua tuleviin vyökokeisiin ja jatkaa harrastusta kohti
ylempiä vyöarvoja. Vyökokeista
peritään vyökoemaksu, joka on 25
euroa. Kurssilaisilta edellytetään
Taekwon-Do Akatemian jäsenmaksun maksamista (25 euroa/
vuosi) ja Suomen ITF Taekwon-Do
ry:n (SIFT) lisenssin lunastamista.
Lisenssiin sisältyy vakuutusturva
Taekwon-Don harrastusta varten.
Lisätiedot: Jani Salmivaara, p.050
411 2567
830306 Naisten
itsepuolustuskurssi
SANTAMÄKITALON KOULU, LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5
su 15.00-16.30
23.9.2018-21.10.2018
Jani Salmivaara
Kurssimaksu 35,00 €
Kurssi on tarkoitettu naisille, jotka
haluavat oppia toimimaan erilaisissa itsepuolustustilanteissa.
Kurssilla käydään läpi mm. kiinnipito- ja kuristustilanteita, erilaisia
torjuntoja ja lyöntejä, sekä opitaan
tunnistamaan vaaran merkkejä
ja välttämään uhriksi joutumista.
Kurssi on tarkoitettu yli 16-vuotiaille
naisille, eikä kurssille osallistuminen
vaadi erityistä kuntotasoa. Kurssilla
voi käyttää normaaleja sisäliikuntavaatteita ja -kenkiä. Lisätietoja:
Jani Salmivaara, p. 050 411 2567
810204 Kreikkalaiset klassikot –
Alkupalat
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, D-TALO, KOTITALOUSLK
Koulutie 4 A 6
la 10.00-13.15
13.10.2018
Anthi Kelempisioti
Kurssimaksu 26,00 €
Tuodaan kesää myöhäissyksyyn
tutustumalla kreikkalaisiin ruokiin.
Valmistamme herkullisia alkupaloja eli mezedes, mm. tsatsikia,
pita-leipiä, ja dolmadesia. Lopuksi
nautimme yhdessä valmistamamme ruoat. Raaka-aineet sisältyvät
kurssimaksuun. Ota mukaan esiliina ja sisäkengät. Kurssin alaikäraja
on 16 vuotta.
830140 Hyvän olon lauantai A
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15
la 11.00-13.15
29.9.2018
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
Yoga Flow sopii aloitteleville ja jo
joogaa harrastaneille. Hathajoogasta otetaan tunnin sisältöön
kehonhallintaa, mielenrauhaa ja
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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.
LUENTO
351000 Minustako yrittäjä?
TUULIA-SALI, PIRILÄ
PIRILÄNTIE 145
ke 17.30-19.00
10.10.2018
Auvo Turpeinen
Ei kurssimaksua
Oletko miettinyt yrittäjäksi
ryhtymistä? Siinä tapauksessa
tämä info on tarkoitettu juuri Sinulle. Mitä vaatimuksia ja mitä
haasteita yrittäjyyteen liittyy ja
mitkä edellytykset tulee täyttyä,

ennen kuin yrittäjäksi ryhtyminen
on mahdollista. Luennon asiantuntijana toimii Auvo Turpeinen Oulun
seudun Uusyrityskeskuksesta. Luento on maksuton. Tervetuloa!
Muista kuitenkin ilmoittautua luennolle, kiitos.

Tarjolla
vapaaehtoistyötä!
Etsimme kädentaitoryhmiin
henkilöä, joka voisi käydä
avustamassa erityisesti
ikääntyviä kurssilaisia
muutamissa ryhmissä.
Sinulla ei tarvitse olla
koulutusta, riittää että
haluat auttaa ja tykkäät
käsitöistä. Vastaavasti voit
saada ryhmistä oppia ja
tilanteen mukaan
osallistua kurssitöiden
tekemiseen. Jos
kiinnostuit, soita
Henna Luokkaselle
puh. 050 4636 499.

Kempele-opisto
Kurssi 110300: Grafiikkapaja
lapsille. Kurssimaksu 18,00 €
Kurssi 110435: Koululaisten käsityöpaja. Kurssimaksu 45,00 €
Kurssi 110438: Kesäkässää koululaisille. Kurssimaksu 36,00 €
Kurssi 110467: Makramee solmeilu lapsille ja nuorille. Kurssimaksu 25,00 €
Kempeleen kirjasto
La 22.9. klo 11 Tuija Nuojua:
Musisointia muksuille.
La 6.10. klo 11 Classic Hits Fingerstyle Guitar -kiertue. Fingerstyle-kitaristi Tomi Paldanius
esiintyy. Vapaa pääsy! Suositeltu isommille lapsille ja nuorille!
La 20.10. klo 11 Liikkuva laulureppu esiintyy. Vapaa pääsy!
Kempeleen kirjaston vaihtu-

vat taidenäyttelyt: Tutustumalla
Kempeleen pääkirjastossa oleviin taidenäyttelyihin saat kulttuuripassileiman! Huom. Yhdestä näyttelystä vain yksi leima.
Kempele Akatemia
Pe 21.9. klo 18.00-23.00
Yökahvila
La 20.10. Kempele Games
Pe 2.11. klo 18 Kurnuttava Sammakko esittää: Molli ja Kumma.
Liput 5 euroa. Liput Kempeleen
kirjastosta.
Pe 7.12. klo 18.-23. Yökahvila
Kempeleen kotiseutumuseo
La 15.12. Museon joulu. Vapaa
pääsy!
Liikuntapalvelut
Pe 19.10. klo 18-21 Vesidisko
Zimmarissa 2008 syntyneille ja
vanhemmille lapsille.
Pe 1.3.2019 klo 18-21 Vesidisko
Zimmarissa 2009 syntyneille ja
vanhemmille lapsille.
Vesidisko soveltavan liikunnan
päivänä erityislapsille keväällä 2019. Päivämäärä tarkentuu
myöhemmin.
Tapahtumia päivitetään
jatkuvasti! Seuraa ilmoittelua
osoitteesta www.kempele.fi/
kulttuuripassi

Museon joulumarkkinat 15.12.2018
Kempeleen kotiseutumuseon odotetut joulumarkkinat järjestään taas 15.12.2018. Myyjien ilmoittautumisia otetaan jo vastaan! Mukaan toivotaan paikallista osaamista, niin käsitöitä
kuin leivonnaisia. Parhaat paikat menevät ensiksi! Tervetuloa
löytämään joulutunnelma Matturin pihapiiristä!
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Jaana Koski
044 497 2301, jaana.koski@kempele.fi
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KEMPELEEN KIRJASTO
PÄÄKIRJASTO
Kauppakeskus Zeppelin,
3. krs. Zeppelinintie 1,
90450 Kempele
Puh. 050 3169 409
Sposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu:
www.kempele.fi/kirjasto
Aineistotietokanta ja
uusinnat salanumeron avulla
www.outi.finna.fi
Ma-pe 10 - 20
La
10 - 15
Kirjasto suljetaan pyhien
aattoina klo 16.
TIETOTORI LÄHIKIRJASTO –
KOULUKIRJASTO
Koulutie 4B, 90440 Kempele
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Ma 11-16, omatoimiaika 17-20
Ti Suljettu
Ke 11-16
To Suljettu
Pe Suljettu
LINNAKANKAAN KIRJASTO OMATOIMIKIRJASTO
Linnakaarto 20, 90450 Kempele
p. 050 3169 409 (pääkirjasto)
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Ma 16-20 (kirjastonhoitaja paikalla klo 16-19)
Ti
Suljettu
Ke
16-20 (omatoimiaika)
To
Suljettu
Pe
16-20 (omatoimiaika)
La
10-15 (omatoimiaika)

NÄYTTELYT
PÄÄKIRJASTOLLA
Syyskuu: Teija Estabrookin
näyttely Unten kuvia
SATUTUOKIOT
Satutuokiot torstaisin pääkirjastolla klo 10.00 6.9.2018 alkaen.
Tuokion kesto on noin 20-30 minuuttia.
Satutuokiolla on käytössä satupassi - kymmenen leimaa keränneet saavat pienen palkinnon!
KIRJALLISUUSPIIRIT
Tavallisten miesten kirjallisuuspiiri to 27.9. klo 18. Kirjana Järvelä, Jari: Kosken kahta puolta.
Kahvi -ja teetarjoilu. Vetäjänä
Veli-Matti Touru.
Sari Holapan kirjallisuuspiiri
ke 19.9. klo 18. Kirjana Li, Yiyun: Kultapoika, smaragdityttö.
Kahvi -ja teetarjoilu.
KIRJASTON KOTIPALVELU
Kirjaston kotipalvelulla tarkoitetaan kirjastoaineiston toimittamista maksutta asiakkaalle kotiin.
Palvelu on tarkoitettu niille, jotka
eivät itse pääse asioimaan kirjastoon esim. korkean iän, sairauden tai toimintakyvyn muunlaisen
heikentymisen takia. Kysy lisää
kirjastosta p. 050-3169 409.
La 29.9.2018 klo 10-15 Linnakankaan kirjaston esittelypäivä ja avoimet ovet. Mahdollisuus seikkailla virtuaalikirjastossa! Tervetuloa!

TAPAHTUMAT
Tiistaisin 18.9. - 6.11. klo 1014 Liikuntaneuvontaa ja toimintakyvyn testausta senioreille.
La 22.9. klo 11.00 Musisointia
muksuille! Tuija Nuojua esiintyy. *kulttuuripassitapahtuma*
Pe 5.10. klo 15.00 tietokirjailija
ja luontokuvaaja Harri Ahonen
kertoo Pohjois-Skandinavian
vaellusreiteistä.
La 6.10. klo 11.00 Classic Hits
Fingerstyle Guitar -kiertue.
Fingerstyle-kitaristi Tomi Paldanius esiintyy. **kultuuripassitapahtuma**
La 20.10. klo 11.00 Liikkuva
laulureppu esiintyy. *kulttuuripassitapahtuma*
To 1.11. klo 18.00 kirjailijavieraana Pekka Jaatinen: Raahen tienoon tapahtumat 19171918 historiallisin valokuvin.
La 17.11. klo 12.00 kirjailijavieraana Leena Lehtolainen.
KIRJASTON KAIKKIIN
TAPAHTUMIIN ON
VAPAA PÄÄSY!

/ Kempeleen
kirjasto
/ Kempeleen
kirjasto

MUSISOINTIA MUKSUILLE
LA 22.9. KLO 11.00
KEMPELEEN KIRJASTOSSA
TUIJA NUOJUA LAULAA JA SOITTAA
HARMONIKALLA LAULUJA LAPSILLE
JA LASTENMIELISILLE!
RENTO LAULUHETKI SISÄLTÄÄ
TOMI VÄISÄSEN TEKEMIÄ LAULUJA
JA JOTKUT NIISTÄ OVAT TUTTUJA
MYÖS NUOJUAN TEATTERIPAJAN
LASTENNÄYTELMISTÄ.
TUOKIO KESTÄÄ N. 30MIN.
KEMPELEEN KIRJASTO
KAUPPAKESKUS ZEPPELIN, 3.KRS.
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Nuorisopalvelut

NUORISOTYÖ
TIETOTORIN LASTENJA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
ma, ti ja to klo 13.00–15.30
Nuoret (5.-7.-luokkalaiset):
ma klo 17.00–20.00
(5.-lk klo 17.00-19.00)
AKATEMIAN LASTENJA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
Media- ja pelitalo
ma klo 13.00–15.30
Mediaryhmä ti klo 14.00–15.30
(ennakkoilmoittautuminen kunnan
kotisivuilta)
Nuoret (7.-luokkalaiset ja sitä
vanhemmat):
Mediaryhmä joka toinen ma klo
17.00–20.00 (ennakkoilmoittautuminen kunnan kotisivuilta)
ke klo 17.00–20.00
to klo 17.00–20.00
Yökahvilat (7.-luokkalaiset
ja sitä vanhemmat):
pe klo 18.00–23.00
21.9., 5.10., 19.10., 16.11., 30.11.
ja 7.12.
Yökahvilat ja seurakunnan Yöpappilat vuorottelevat, joten Akatemian tila on avoinna melkein jokaisena perjantaina ko. aikaan (ei
Yökahvilaa pe 2.11.)
LINNAKANKAAN LASTEN- JA
NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
to klo 13.00–15.30
TAPAHTUMAT
Kempele Games la 20.10.2018
Yli 10-vuotiaille suunnattu lasten
ja nuorten verkkopelitapahtuma
Kempele Akatemialla.
LEIRIT JA RETKET
Retki Tornion Duudsonit Activity Parkiin ja Ikeaan syyslomaviikon tiistaina 23.10.2018
Hinnat:
pelkkä kuljetus 20 € (alle 2v ilmaiseksi parkiin)
kyyti + lippu parkiin 2-6v 35 €
kyyti + lippu parkiin yli 7v 40 €
Hinnat sisältävät aina kuljetuksen
ja vakuutuksen. Jokainen osallistuja huolehtii omista ruokailuistaan. Retki järjestetään yhteistyössä Rantalakeuskuntien kanssa. Ilmoittautuminen on avoinna
1.10.–18.10.2018 osoitteessa
www.kempele.fi/nuoriso/tapahtumat. Lisätietoja: Petri Huurinainen
tai Matias ”Matti” Jurmu.
Varhaisnuorten syysleiri ma-ke
22.–24.10.2018
1.-7.-luokkalaisille leirikeskus
Luurinmutkassa, Utajärvellä. Leirin hinta on 51€ ja se järjestetään
yhteistyössä Kempeleen seurakunnan kanssa. Voit ilmoittaa
lapsesi leirille sen alla olevasta linkistä. Ilmoittautuminen on avoinna 10.9.–7.10.2018. osoitteessa
www.kempele.fi/nuoriso/tapahtumat. Lisätietoja: Anna Savuoja,
p. 040 7790 372, anna.savuoja(at)
evl.fi tai Pirjo Ranta
Tulossa:
Varhaisnuorten joululeiri
14.–16.12.2018

1.-7.-luokkalaisille leirikeskus
Luurinmutkassa, Utajärvellä. Leirin hinta on 51€ ja se järjestetään
yhteistyössä Kempeleen seurakunnan kanssa. Lisätietoja: Matias "Matti" Jurmu

LASTEN- JA NUORTEN
MEDIARYHMÄT
Oletko kiinnostunut somesta, kuvaamisesta, bloggauksesta tai haluatko toimia
nuorisopalvelujen omana
reportterina? Ryhmät ideoivat ja tuottavat materiaalia
nuorisopalvelujen julkaisuihin, kuten verkkolehteen tai
instagramiin.
Osaatko tai oletko kiinnostunut oppimaan esimerkiksi
tekemään videoita, muokkaamaan kuvia tai tekemään sarja- tai pilakuvia ajankohtaisista uutisista? Tule mukaan
ja kerro hauskat/hullut ideasi,
ne ovat parhaita!
Lisätietoja: Heidi MarjomaaMikkola ja Matias Jurmu

VAPAAEHTOISTYÖ
Tapahtuma- ja yökahvila-avustajia haetaan syksylle 2018
Tule mukaan toteuttamaan ja
suunnittelemaan yökahviloita ja
tapahtumia. Lisätietoja: Pirjo Ranta ja Matias Jurmu.

NUORTEN
SEKSUAALINEUVONTA
Seksuaalineuvonnassa nuoren
kanssa keskustellaan seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen
liittyvistä asioista. Nuori voi tulla
tapaamisille kerran tai sopia useampia tapaamisia seksuaalineuvojan kanssa. Yleisiä keskustelunaiheita ovat seksi, sukupuolen moninaisuus, seksuaalinen
suuntautuminen, ehkäisyn valinta,
seksuaaliterveysasiat, parisuhde
tai omaan kehoon liittyvät kysymykset. Neuvonta on maksutonta
ja sitä antaa koulutettu seksuaalineuvoja Heidi Huotari.

ETSIVÄ
NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö auttaa
15–28-vuotiaita kempeleläisiä.
Etsivän nuorisotyön kautta nuoret saavat tietoa eri palveluista ja
mahdollisuuksista esim. opiske-

luun, työnhakuun, asumiseen,
vapaa-aikaan, toimeentuloon tai
terveyteen liittyvissä asioissa.
Työntekijän kanssa yhdessä pyritään löytämään nuoren tilanteeseen sopivat palvelut ja jatkopolut.
Etsivä nuorisotyöntekijä on
käytännön apuna asioiden selvittelyssä ja hoitamisessa. Tuki on
maksutonta ja perustuu luottamukseen sekä vapaaehtoisuuteen.
Etsivällä nuorisotyöllä on myös
nuorille aikuisille suunnattua pienryhmätoimintaa. Työntekijöihin voi
olla suoraan yhteydessä tai jättää
yhteydenottopyynnön kunnan kotisivuilla olevan lomakkeen kautta.

NUORTEN
TYÖPAJATOIMINTA
Zuumi-paja on starttipajatoimintaa, jonka tehtävänä on tarjota tukea alle 29-vuotiaiden työttömien
ja ilman opiskelupaikkaa olevien
nuorten elämänhallintaan. Pajatoiminta tukee nuoren etenemistä
kohti hänen omia tavoitteitaan.
Pajalle hakeudutaan haastattelun kautta. Lisätietoja antaa Antti
Oksanen tai niitä voi lukea ja hakemuksen täyttää osoitteessa:
www.kempele.fi/zuumipaja.
Seinätön työpaja
Kempeleen nuorisopalvelut on
laajentanut nuorten työpajatoimintaa seinättömään työpajaan.
Seinätön valmennus tarjoaa tukea
ja ohjausta kempeleläisille alle
29-vuotiaille työnhakijoille. Seinättömän valmennuksen tavoittee-

na on, että nuori työnhakija saa
kokemusta työelämästä ja siirtyminen avoimille työmarkkinoille
helpottuu. Työvalmentajan toimii
Stiina Leino.

Kempeleen kunta
Kunnantalo
Asemantie 1
PL 12, 90441 Kempele
Puh: 08 5587 2200
Fax: 08 554 8298
kempele@kempele.fi
Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11,
Puh: 050 463 6340
Kirkkotien päiväkoti
Kirkkotie 20, Puh: 044 497 2234

YHTEYSTIEDOT

Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 4636 350

vs. Nuorisopalvelujen
päällikkö
Sari Okkonen,
p. 050 3078 981

Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13,
Puh. 050 463 6360

Nuoriso-ohjaajat
Matias ”Matti” Jurmu,
p. 044 4972 288
Pirjo Ranta,
p. 050 3078 678
Heidi Marjomaa-Mikkola,
p. 040 1821 244
Ohjaaja, p. 044 4972 287
Vapaa-ajanohjaaja
Petri Huurinainen,
p. 044 4972 286
Etsivä nuorisotyö
Laura Sarjanoja,
p. 050 3163 740
Marika Arola,
p. 050 3163 741
Nuorten työpajatoiminta
Antti Oksanen,
p. 050 3163 768
Heidi Huotari,
p. 050 3163 766
Stiina Leino,
p. 040 6634 195
Sähköpostiosoitteet ovat
muotoa: etunimi.sukunimi@
kempele.fi
Lisää tietoa toiminnastamme
osoitteesta: www.kempele.
fi/nuorisopalvelut

Puukoulun päiväkoti
Haukkasuontie 2,
Puh. 050 4636 369
Pikkukokon päiväkoti
Pikkukokko 2, Puh. 050 463 6373
Linnakangastalon päiväkoti
Linnakaarto 20,
Puh: 050 4636 666
Santamäkitalon päiväkoti
Peltomiehentie 5,
Puh: 044 4972 244
Kirkonkylän
esikoulupäiväkoti
Vihiluodontie 585
Puh. 044 497 2243
Terveyskeskus
Kirkkotie 21
Puh: 558 72100,
Sosiaalitoimisto
Tiilitie 2 (2 krs.),
Puh: 08 5587 2200
Vanhusten ja
vammaisten palvelutalo
Hovintie 12, 90440 Kempele
Puh: 040 158 4017
Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 4636483
Kirkonkylän koulu/
alakoulu
Koulutie 4A/6
Puh: 050 316 9598
Kirkonkylän koulu/yläkoulu
Koulutie 4A/6
Puh. 050 316 9430,
Santamäen koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483
Ylikylän yhtenäiskoulu
Nerolantie 4
Puh: 050 316 9555,
Linnakankaan koulu
Linnakaarto 20
Puh: 050 316 9488,
Lukio
Koulutie 4 B
Puh: 050 316 9593
Tietotori
Sivukirjasto
Lasten- ja nuortentila
Koulutie 4B
90440 Kempele
Puh: 044 4972 308 (kirjasto)
Kempele Akatemia
Lasten- ja nuortentila
Honkasentie 15,
90450 Kempele
Kempele-opisto
Honkasentie 15
90450 Kempele
Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409
Virkistysuimala Zimmari
Lehmikentäntie 2,
Puh: 050 316 9406
Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1,
Puh. 050 463 6390
www.kempele.fi •
m.kempele.fi

