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Kempeleen matkailussa on potentiaalia
Kempeleessä on paljon matkailupotentiaalia!
Meillä on hieno merenranta, dynaaminen palvelukeskittymä tapahtuma-areenoineen ja liikuntakohteineen Honkasessa, ykkösluokkaiset
ostosmahdollisuudet, mielenkiintoisia kohteita
retkeilyreittien varrella jne. Myös urheilutapahtumat ovat seudun parhaimmistoa ja kotiseutumuseo tarjoilee tapahtumia ja elävää musiikkia
pitkin kesää. Liikuntamatkailuun painottuvia
yrityksiä on myös paljon. Olemme lähellä muita
Oulun seudun kuntia sekä kaupunkia ja meillä
on lentoasema, rautatieasema ja moottoritie
likietuisilla sijainneilla,
mikä tekee Kempeleestä
oivan tukikohdan kasvavalle matkailulle.

tojen ja arkkitehtuurin yhteensovittamiseksi. Suunnitelma on valmiina syksyllä ja toimii myöhemmin
asemakaavoituksen tausta-aineistona. Zeniittiin on
suunnitteilla ainakin seuraavat toiminnot: tapahtumaalue, elämyksellinen putiikkikortteli, vähittäiskauppa, yritystontteja, kylpylä/elämys- tai liikuntakohde,
hotellimajoitusta, mökkimajoitusta, seikkailupuisto,
leirintäalue, kiipeily- ja sukelluskeskus, sauna- ja kahvilakohde, kesäteatteri sekä välinevuokraamo/safarien tukikohta. Alueen rakentumisen tarkempi kuvaus
ja aikataulut tämänhetkisine suunnitelmineen tule-

Vetovoimatekijöistä
suuntaa matkailun kehittämiseen
VisitFinlandin analyysissa
kansainvälisistä vetovoimatekijöistä Suomessa
mainitaan muun muassa
seuraavat: keskiyön aurinko, revontulet, joulu, lumi,
paikalliskulttuuri, saunakulttuuri, metsät ja järvet,
museot ja tapahtumat, design alueet, ruokakulttuuri
sekä aktiviteetit luonnossa. Näistä vetovoimatekijöistä meillä on jo useita ja
lisää uusia on tulossa. Näiden tekijöiden ja saavutettavuuden ytimeen on hyvä kasvattaa tulevaa Zeniitin matkailualuetta, jonka keskiössä tulee olemaan
hienosti maisemoitu ja rakennettu kalliojärvi. Zeniitin
alueella on liikenteen lisäksi hyvä saavutettavuus virkistysreiteiltä, sillä pyöräilyreitit, ladut ja kelkkareitit
tulevat kaikki kulkemaan alueella.
Zeniitin alueesta on tällä hetkellä menossa viitesuunnitelman teko, jossa otetaan kantaa liikenteen, toimin-

vat löytymään kesäkuussa avattavalta visitkempele.
fi –sivustolta. Sivustolle päivitetään myös syksyllä
valmistuvan viitesuunnitelman kuvat ja tiedot, jolloin
alueen markkinointi voi varsinaisesti alkaa.
VisitKempele.fi:ssä tutustut tapahtumiin ja lähetät
tarjouspyynnön yrityksiin samanaikaisesti
Visitkempele.fi -sivusto tulee tarjoamaan tietoa matkailukohteista sekä tapahtumakalenterin, jonne kaikki
toimijat voivat ilmoittaa omia matkailutapahtumia.

Kesän 2019 aukioloaikoja kunnan toimipisteissä
Kunnantoimisto osoitteessa Vihikari 10 on suljettuna heinäkuun 1.-31.7.2019.
Kempele-opiston toimisto on suljettuna 24.6.9.8.2019
Terveyskeskuksen aukiolot löytyvät kuntatiedotteesta ensimmäiseltä aukeamalta.
Sosiaalitoimisto osoitteessa Tiilitie 2 on suljettuna heinäkuun 1. – 31.7.2019. Puhelinpäivystys kiireellisissä asioissa arkisin klo 8-16 p. 044
4972 273.
Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä sosiaalipalveluita koskevissa asioissa yhteys Oulun seudulliseen sosiaalipäivystykseen puh. 044 703
6235 (ma-pe klo 16-08 ) ja viikonloppuisin ja
arkipyhinä 24 h. Kiireellisen työtehtävän aikana
sosiaalipäivystäjät eivät pysty vastaamaan puhelimeen. Näissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä
hätäkeskuksen p. 112 kautta.
Ikähoivan puhelinpäivystys kiinnioloaikana:
Kiireellisissä asioissa yhteydenotot ( esim. vuorohoito)
1.7.-17.7. p. 040 158 4019 palveluohjaaja
18.7.-25.7. p. 040 158 4019 sekä
p. 040 158 4020

26.7.-31.7. p.040 158 4020 palveluohjaaja
1.7.-31.7. p. 040 158 4017 palveluohjaaja
kotihoito
Kotihoidon päivystys p. 040 158 4011
Kirjasto Pääkirjasto 13.5. - 23.6. ma-pe
klo 11-19, la suljettu
24.6. - 4.8. ma ja ke klo 11-19, ti, to ja pe
klo 11-17, la suljettu
Poikkeuksia pääkirjaston aukioloaikoihin:
to 20.6. avoinna klo 11-16,
pe 21.6. suljettu (juhannusaatto)
Linnakankaan kirjasto 3.6. - 7.8.2019
ma-pe 9-20 (omatoimiaika), la suljettu
Tietotorin kirjasto suljettu koululaisten loman
ajan 3.6. - 11.8.
Zimmari 1.-23.6. ja 29.7.-11.8.
maanantai 10.00 – 18.00, tiistai-perjantai
8.00 – 18.00, lauantai-sunnuntai suljettu
Vuosihuolto 24.6.-28.7.
Kempeleenkartanon toimisto on suljettuna
1.-31.7.2019.

Sivuston kautta voit myös pyytää tarjouksia useilta
yrityksiltä yhtä aikaa, esimerkiksi ruokailuista, kokouspalveluista tai majoituksesta.
Kesä täynnä tapahtumia
Tuleva kesä näyttää hyvältä matkailun ja tapahtumien
suhteen. Kempeleen kunnan puolesta kesän aloittaa
Kotiseutumuseon avajaiset 4.6. Nuojuan teatteripajan Susannan maailma -näytöksellä ja tapahtumat
museolla jatkuvat elävää musiikkia tarjoavilla museoklubeilla 6.6. torstaista alkaen. Perinteinen vanhan
ajan viikko vietetään 11.15.6., jolloin aiheena on
muun muassa 1960-luku
ja muuttoliike Ruotsiin.
Liikennepuiston avajaisia
puolestaan vietetään 8.6.
Sarkkirannassa, jolloin
Maltti ja Valtti esiintyvät
klo 11.
Kempele Fest järjestetään 15.6. Sarkkirannassa Kempeleen Kirin ja
Kempeleen kunnan yhteistyönä, pääesiintyjänä
on Jukka Poika ja illan jatkopaikkana on Vihiluodon
Torppa.
Nämä ja muut matkailutärpit löydät kesään ja tuleviin
matkailukausiin kesäkuussa avattavilta visitkempele.
fi – sivuilta. Hyvää kesää kaikille!
Soile Pitkänen
elinkeinokoordinaattori
Kempeleen kunta
P.S Vinkkinä kesän viettoon: käy jossain läheisessä
kohteessa jossa et ole ennen vieraillut!

HKK goes Zeppelin
Tuo yrityksesi tai järjestösi mukaan!
Hyvä kasvaa Kempeleessa -tapahtuma eli HKK järjestetään
lauantaina 31.8.2019 klo 11-15
ja tapahtumapaikkana on ensimmäistä kertaa
Kauppakeskus Zeppelin.
Paikalle odotetaan paljon väkeä, sillä kauppakeskuksessa
käy lauantaisin n. 12 000-15 000 kävijää.
Tuo yrityksesi, yhdistyksesi, järjestösi tai urheiluseurasi
mukaan tapahtumaan veloituksetta!
Katso lisätiedot osoitteesta www.kempele.fi/hkk.
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TEKNISET PALVELUT
Viheralueiden hoito
Kevään aikana on aloittanut Kunnallistekniikassa jälleen kuusitoista puutarhuria ja puistotyöntekijää erilaisissa kunnossapitotehtävissä puistoissa ja
yleisillä alueilla.
Kunnallistekniikka muistuttaa tontin omistajia huolehtimaan katualueen siisteydestä oman tonttinsa kohdalla. Tontin haltijan velvollisuutena on pitää
katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka. Lisäksi tontinomistajalle kuuluu enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin
välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella kasvillisuuden siistinä
pitäminen.
Uusilla asuinalueilla nurmikko kylvetään kadun asfaltoinnin jälkeen. Uuden
nurmikon hoitovastuu on sen jälkeen tontinomistajalla. Vältä kulkemista uudella nurmikolla ennen ensimmäistä leikkaamiskertaa. Anna nurmikon kasvaa rauhassa, kunnes se on 7-10 cm pitkää. Jätä nurmikko ensimmäisessä
leikkuussa normaalia pidemmäksi ja leikkaa se myöhemmin lopulliseen mittaansa 4-5 cm. Näin nurmikasvit pääsevät tukahduttamaan nopeakasvuisten rikkaruohojen kehittymisen.
Tontin omistajan tulee istuttaa puut ja pensaat siten, että ne täysikasvuisena
mahtuvat omalle tontille. Kesällä kannattaa tarkistaa risteysalueilla näkymien esteettömyys, ja että liikennemerkit sekä tienviitat ovat näkyvissä. Tontilta katualueelle kasvavien pensaiden ja puiden oksat, jotka ovat levinneet
peittämään näkymiä, tulee poistaa.
Pihojen kasvillisuusjäte tulee kompostoida, hakettaa tai viedä asianmukaisesti kasvillisuusjätettä vastaanottavaan jätekeskukseen. Kempeleen jätekuljetus, Ekohaka 7, vastaanottaa korvausta vastaan risu- ja harvointijätettä.
Puutarhajätettä ei missään tapauksessa saa viedä kunnan yleisille alueille
eikä metsiin. Erityisen tarkkana tulee olla haitallisia vieraskasveja sisältävän
puutarhajätteen käsittelyssä. Tästä tarkempia ohjeita kunnan internetsivuilta: www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu
Lisäinfoa asiasta antavat kunnanpuutarhuri Sari Palo, p. 044 497 2512 ja
kunnallistekniikan työnjohtaja Paula Taskila, p. 050 316 9669.

Vielä ehtii kunnostaa jätevesijärjestelmän
Haja-asutuksen jätevesijärjestelmä on kunnostettava 31.10.2019 mennessä, mikäli kiinteistö sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai merestä tai kiinteistösi jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Jos kiinteistö sijaitsee enintään 300 metrin
päässä viemäriverkosta, tulee kiinteistön ensisijaisesti liittyä siihen.
Kun rakennus sijaitsee yli 100 metriä vesistöstä tai merestä eikä sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, jätevesijärjestelmä pitää saattaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä. Uudistusta ei tarvitse tehdä, mikäli kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat syntyneet ennen
9.3.1943 tai kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi). Poikkeamismahdollisuus on
myös silloin, kun jätevesien määrä on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle.
Tämä Youtube-video havainnollistaa, mistä asiassa on kyse:
https://youtube/3zAxbeZTxdo
Tästä kartasta voit tarkistaa, sijaitseeko kiinteistösi enintään 100 metriä vesistöstä tai vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Karttaa pitää zoomata tarpeeksi lähelle rajausten näkemiseksi. http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71791c7856da4f268b68
ffb62e2a532d
Mikäli kiinteistön jätevesijärjestelmä pitää uudistaa, eikä viemäriverkostoon liittyminen onnistu, tulee hankkia pätevä suunnittelija, joka käy tontilla ja suunnittelee jätevesijärjestelmän. Sen jälkeen
haetaan lupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Suunnittelusta voi kysellä rakennusvalvonnasta, Oulun seudun ympäristötoimelta tai ProAgria Oululta.
Mikäli jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, on järjestelmä
kunnostettava ensi tilassa riippumatta kiinteistön iästä ja sijainnista.
Lisätietoja jätevesiuudistuksesta antaa
Kempeleen rakennusvalvonta, lupahakemukseen liittyvät asiat
Rakennustarkastaja Hannu Paasovaara p. 050 4636 520 hannu.paasovaara@kempele.fi
Rakennustarkastaja Hannu Hanhela p. 044 4972 271, hannu.hanhela@kempele.fi
Oulun seudun ympäristötoimi
Ympäristötarkastajaharjoittelija Meeri Haataja 8.8.2019 asti meeri.haataja@ouka.fi, 040 767 7302
Ympäristötarkastaja Hannu Salmi 044 703 6766, hannu.salmi@ouka.fi
ProAgria Oulu
Jätevesineuvonta Merja Talvitie 29.11.2019 asti
045 6578 611, merja.talvitie@proagria.fi

Rakennusvalvonnan/rakentamisen palveluiden aukioloajat kesällä 2019
Kempeleen kunnantalon toiminnot ovat suljettuna 1.7.-28.7.2019 (vkot 27-30) välisenä aikana. Täydelliset lupahakemukset, jotka halutaan käsittelyyn ennen vuosilomia on jätettävä 10.6.2019 mennessä.
Rakennuslupakäsittelyä ei ole 1.7.–28.7.2019 välisenä aikana (vkot 27-30). Aloituskokouksia ja rakentamiseen liittyviä katselmuksia ei pidetä 17.-23.6.2019 sekä 1.7.-28.7.2019 välisenä aikana. Rakennusvalvonta on
kokonaan suljettu 1.7.-28.7.2019 (vkot 27-30 ).
Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Hannu Paasovaara p. 050 4636 520 / hannu.paasovaara@kempele.fi
Rakennuksen paikan merkitsemisen tilaukset: Tekninen avustaja 1.7.-12.7. välisenä aikana, p. 050 3169 539, Kartoittaja 15.7.-31.7. välisenä aikana p. 050 3169 692
Kempeleen kunta, Rakennusvalvonta

Kempeleen kunta | Asemantie 1 | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5587 2298 | www.kempele.fi
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TERVEYSPALVELUT
KEMPELEEN TERVEYSKESKUS KESÄLLÄ 2019
Päivystys ja kiireellinen hoitaja/lääkärivastaanotot toimivat normaalisti.
Ei kiireellinen vastaanotto on supistettua heinäkuun aikana, esim. kiireettömiä ajanvarausaikoja on vain niukasti. Vuosikontrolli-, ajokortti- ja terveystodistusaikoja ei voida tarjota kesälomakaudella.
Reseptien uusimisaika on 8 vuorokautta.

Mielenterveysneuvola on supistettua 24.6.-2.8. ja kokonaan suljettu 15.–28.7.2019.
Kiireellisissä asioissa yhteys terveyskeskuksen vastaanotolle.
Hammashoitolan toiminta on heinäkuussa päivystysluonteista, ei kiireellinen vastaanotto on
supistettua. Heinäkuussa vastaanotot ovat vain terveyskeskuksessa, Ylikylän yhtenäiskoululla
sijaitseva hammashoitola on suljettuna 1.-28.7.2019
Päivystys virka-ajan ulkopuolella on Oulun seudun yhteispäivystyksessä. Ennen yhteispäivystykseen hakeutumista tulee ensisijaisesti soittaa yhteispäivystyksen terveysneuvontanumeroon (08) 315 2655 tai hätätapauksessa Hätäkeskukseen 112. Käyntiosoite Oulun yliopistollinen sairaala OYS, Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1.

Neuvolatoiminta on supistettua heinäkuussa.
Röntgen ja terveyskeskussairaala toimivat normaalisti, röntgenissä ajanvaraus.
NordLabin Kempeleen terveyskeskuslaboratorio ja muut toimipisteet toimivat kesäaikataulun mukaisesti. Ajanvaraus toimii normaalisti, suositeltavin netin kautta.

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

Kempeleen Asukastupa
- kaikkien kuntalaisten olohuone
Kempeleen 4H-yhdistys
toimii kempeleläisten
lasten ja nuorten hyväksi.

Kempeleen asukastupa toimii osoitteessa Honkasentie 11.
Asukastupa ja kahvio avoinna ti-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.

Järjestämme leirejä, kerhoja,
kursseja ja tarjoamme nuorille
työkokemuksia.

TUVAN TAPAHTUMIA:
Tiistaisin klo 10-12 käsityöpiiri kaikille käsitöistä tai askartelusta kiinnostuneille Käsityökerho parittomilla viikoilla perjantaina
klo 10. Tuolijumppaa keskiviikkoisin 5.6./12.6./19.6. klo 9-9.45,
jumpata voi myös seisaaltaan, liikuntaneuvontaa klo 10-11.
Laulutuokio ke 12.6. klo 12, laulattamassa kanttori Marjo Irjala.
Pihakirppis la 15.6. klo 10-14
Tupa kesätauolla 21.6.-12.8. Jäsenmaksun 10€ voit maksaa
Tuvalla käydessäsi, jäsenkortin saat Tuvalta. Tervetuloa tutustumaan asukastuvan viikko- ja kuukausiohjelmaan:
www.kempeleenasukastupa.net

Tule mukaan toimintaan!

Avoinna arkipäivisin ti-pe klo 10:00 - 15:00. puh. 044 273 5545,
kempeleen.asukastupa@gmail.com Löydät meidät myös
Facebookista.

KULTTUURI
VANHAN AJAN VIIKKO
KOTISEUTUMUSEOLLA
Teemana ku!
60-lu
kultainen

Ohjelmam

uutokset
mahdollisia
!

Tervetuloa mukaan vanhan ajan tunnelmaan! Vapaa pääsy!
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KULTTUURI

Kempeleen kotiseutumuseon kesäkausi 2019
Aukioloajat:
Kotiseutumuseo avoinna kesä-heinäkuussa ti-la klo 9-15.
Muina aikoina avoinna tilauksesta p. 044 497 2301 tai jaana.koski@kempele.fi.
Tulevat tapahtumat:
Kempeleen seurakunnan aamuhartaudet kesä- heinäkuussa parittomien viikkojen
keskiviikkoisin klo 10: 5.6., 19.6., 3.7., 17.7. ja 31.7.
Ti 11. - la 15.6. Vanhan ajan viikko: Teemana kultainen 1960-luku!
Tervetuloa mukaan elämään kuin ennen vanhaan, tänä vuonna mukana myös 1960-luku,
ja muistoja muuttoliikkeestä Ruotsiin! Eläimiä, vanhoja ajoneuvoja, työnäytöksiä
ja eläytymistä vanhan ajan tunnelmiin!
Museoklubi kesäkuussa torstaisin klo 18.00.
Esiintymässä 6.6. Lauri Peisterä, 13.6. Frosty River ja 27.6. Väisänen jne.
Tapahtuma on ilmainen ja sopii koko perheelle. Esiintyvät artistit lahjoittavat
museolle samalla jotain itselle vanhaa. Klubit alkavat klo 18. Kesto n. 1h. Vapaa pääsy!
Pe 28.6. klo 14 Teatteri Tie: Henkilö V ja Harakka Vinsentti Sirkuksessa.
Hyvänmielen näytelmä koko perheelle! Vapaa pääsy!
20.7. Kesämarkkinat – pomppulinna, ilmapalloja, taikuri Elias Kvist klo 12-13, kepparirata,
markkinameininkiä. Myyjät! Varatkaa paikka ajoissa: jaana.koski@kempele.fi, p. 044 497 2301.
Yhteislaulut heinäkuussa tiistai-iltapäivisin Hanuripartion tahdittamana!
Ohjelmamuutokset mahdollisia!
Kempeleen kotiseutumuseo, Kirkkotie 18, 90440 Kempele.

LIIKUNTAPALVELUT

Rantalakeuden
suosituimmat yhteislaulut

ZIMMARIN KESÄ
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PIRILÄN TAPAHTUMALAVALLA
JOKA SUNNUNTAI 30.6.-18.8. KLO 18.00
KEMPELEEN KOTISEUTUMUSEOLLA
JOKA TIISTAI 2.7. - 23.7. KLO 13.00
Laulattajana Kempeleen Hanuripartion solistiyhtye.
Uusi lauluvihko! Vapaa pääsy!
Yhteistyössä
Kempele Akatemia, Äkkinäiset ry ja
Hanuripartion solistiyhtye

Kesän aukioloajat
1. – 20.6. ja 29.7. – 11.8.
Maanantai 10.00 – 18.00
Tiistai – perjantai 8.00 – 18.00
Lauantai – sunnuntai suljettu
Palvelupiste suljetaan tuntia
aikaisemmin ja uintiaika loppuu puoli
tuntia ennen hallin sulkemista.
Kesän poikkeavat aukioloajat
Zimmari on suljettu 21.6. –
28.7.2019 (vuosihuolto)
Aukioloajat 12.8. alkaen
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.
Yleisten vesivoimisteluiden kesän
aikataulut
Viikoilla 23 – 25 ja 31 – 32 Tiistaisin
ja torstaisin klo 8.30 isossa altaassa
Lasten kesäuimakoulut 2019
Uimakouluissa on vielä tilaa. Katso
tarkemmat tiedot ja ilmoittaudu
osoitteessa www.kempele.fi –
Zimmari – Uimakoulut
Vesipeuhula
Koko Perheen Vesipeuhulatapahtuma Zimmarissa yhteistyössä
Pikku Joutsenen kanssa lauantaina
24.8. klo 14.00 – 16.00. Tarkempaa
tietoa tulossa kesällä. Seuraa
ilmoitteluamme www.kempele.fi –
Zimmari – Ajankohtaista

KESÄTOIMINTAA
LAPSIPERHEILLE JA NUORILLE

SOVELTAVAN LIIKUNNAN KESÄN
TAPAHTUMAT

Kempeleen liikuntapalvelut
tarjoavat tänä kesänä aktiviteetteja
lapsiperheille. Osaan tapahtumista
on ennakkoilmoittautuminen. Käy
katsomassa tarkemmat tiedot ja
ilmoittautumisohjeet www.kempele.
fi – Liikuntapalvelut – Kesätoiminta
2019
• Puistoliikuntaa lapsille ja
lapsiperheille
• Satujoogaa lapsiperheille
• Taapero-vanhempitanssi
• Liikuntarastit
• Tennis
• Frisbeegolf
• Pihapelit
• Perhepalloilu
• Koko perheen temppuilua
• Palloilukerho kouluikäisille
• Perhesuppailu Ouluntullin
kalliomontulla (maksullinen)
• Uimahyppykurssit 9-15 vuotiaille
Ouluntullin kalliomontulla
(maksullinen)
• Kiipeilykurssi 13 vuotiaille
Easymovella (maksullinen)

Erityislasten uintikerho
17.-20.6. klo 12.00-13.30
Ilmoittautuminen soittamalla p. 040
570 4711

Lisätietoja kesän
perheliikuntatapahtumista
Liikuntasuunnittelija
Anniina Pitkälä
(Iloa liikunnasta -hanke)
anniina.pitkala@kempele.fi
p. 040 664 2846

t aurinkoista
Liikuntapalvelut toivottava
ja liikunnallista kesää!

Kehitysvammaisten liikuntaryhmä
yli 15 vuotiaille
Maanantaisin 3.6. / 10.6. / 17.6.
klo 13.30 – 15.00 Köykkyrissä
Kehitysvammaisten
kuntonyrkkeily yli 15 vuotiaille
Tutustumista kuntonyrkkeilyyn,
tekniikkaan ja pariharjoitteluun.
Keskiviikkoisin 5.6. / 12.6. / 19.6. /
26.6. / 7.8. / 14.8. / 21.8. / 28.8.
klo 17.00 – 17.55
Akatemian liikuntatilassa
Hyvän mielen liikuntaryhmä
Ryhmään voit tulla kokeilemaan
erilaisia liikuntalajeja, hakemaan
vinkkejä liikuntaharrastamiseen
tai tulla etsimään kadoksissa
ollutta kipinää liikuntaan.
Ryhmä on tarkoitettu
mielenterveyskuntoutujille.
Keskiviikkoisin 5.6. / 12.6. /19.6. /
26.6. / 7.8. / 14.8 / 21.8. / 28.8.
klo 15.00 – 16.00 Köykkyrissä
Lisätietoja soveltavan liikunnan
ryhmistä ja ilmoittautumiset
Erityisliikunnan koordinaattori
p. 040 570 4711
KESÄN OHJELMAA SENIOREILLE
Senioreiden tuolijumppa ja
liikuntavinkkejä asukastuvalla
Keskiviikkoisin 5.6. / 12.6 / 19.6.
klo 9.00 – 9.45 Honkasentie 11,
Kempele Sopii kaikille ja jumpata voi
myös seisten.
Jumpan jälkeen Minna Lammassaari
antaa liikuntavinkkejä halukkaille.
Ei ennakkoilmoittautumista.
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Kempeleen

YHTEISÖSIVUT
Kempeleen Naisvoimistelijat ry

Keilaseura Kempeleen Kertalaaki ry

Kempeleen Naisvoimistelijat ry eli KNV on perustettu vuonna 1979 ja seura täyttää tänä vuonna 40 vuotta.
Juhlavuoden näytös pidetään joulukuussa 2019. KNV on Suomen Voimisteluliiton ja Pohjois-Pohjanmaan
Liikuntaseura ry:n jäsenjärjestö ja seuran toimintaa ohjaavat yhdessä sovitut arvot. Arvojamme ovat
toiminnan laadukkuus, perhekeskeisyys, helppo saatavuus sekä monipuolisuus. Toiminnan painopisteitä
ovat aikuisten monipuolisen kuntoliikunnan harrastamisen tukeminen ja lasten ja nuorten liikunnan
ilon mahdollistaminen. Seuralla on Suomen Olympiakomitean ja Suomen Voimisteluliiton myöntämä
Tähtimerkki, joka on osoitus kokonaisvaltaisesta laadukkaasta seuratyöskentelystä. KNV:llä on Tähtimerkki
sekä aikuisten että lasten ja nuorten osa-alueista. Lasten ryhmissä liikutaan lasten ehdoilla, ottamalla
huomioon eri-ikäisten lasten fyysiset ja sosiaaliset taidot. Alle kouluikäiset voivat harrastaa seurassamme
satubalettia, lasten tanssia, voimistelukoulua ja perheliikuntaa. Kouluikäiset harrastavat seurassamme
diskotanssia, cheertanssia, tanssillista voimistelua ja voimistelukoulua. Lasten ja nuorten ryhmät
osallistuvat aktiivisesti Suomen voimisteluliiton Stara- ja Lumo- tapahtumiin sekä tanssillisen voimistelun
kilpailuihin.
Aikuisten ryhmissä halutaan korostaa liikuntaharrastuksen monipuolisuutta ja säännöllisyyttä. Myös
aikuisliikunnassa tarjoamme laajasti erilaisia liikkumismahdollisuuksia: tanssi- ja tehotreenejä,
kehonhuoltoa sekä mielenkiintoisia erilliskursseja.
Seurassa voit toimia harrastajana, johtokunnan jäsenenä, apu- ja vastuuohjaajana, talkoolaisena, Stara- ja
Lumo-tapahtuminen arvioijana sekä kilpailujen tuomarina.
Kesän ja syksyn liikuntatarjonta löytyy osoitteesta www.knv.fi

toimii Kempeleessä, kotihallina on Pelixirkeilahalli.
Torstaisin keilaamme kello 16.00 alkaen.
Tervetuloa jäseneksi niin aloittavat
kuin jo pidemmälle ehtineetkin!
Osallistumme keilailukilpailuihin joukkueena,
yksittäiset kilpailijoiksi rekisteröityneet voivat
kilpailla
kaikissa kilpailussa koko maassa.
Keilailu on mukavaa…!
Tiedustelut: 0400 591 181 tai keilahallilta.

TERVETULOA MUKAAN LIIKUNNALLISEEN MENOON!

Kempeleen Tennis
Kempeleen Tennis pyrkii tarjoamaan laadukasta
tennistoimintaa edullisesti. KemTen:ssä tennistä
pelataan rennosti, pilke silmäkulmassa. Kesäisin
meidän kauttamme saa ostettua todella edullisen
verkkokalenteripohjaisen kausikortin Sarkkirannan
hiekkatekonurmille.

Kempele Wild Duckz
Kempele Wild Duckz on keväällä 2018 perustettu kempeleläinen salibandyseura. Wild Duckzissa salibandyn
harrastaminen ja pelaaminen on mahdollista lähes kaiken ikäisille, eikä aiempaa kokemusta salibandystä
välttämättä tarvita.
Perhesählyssä 5-vuotiaat ja sitä nuoremmat tutustuvat turvallisessa ympäristössä sählyyn, muihin lapsiin
ja oppivat toimimaan ryhmässä. Lapsi osallistuu perhesählyn aktiviteetteihin oman innostuksensa mukaan
huoltajansa kanssa.
Säbäkerhoissa tutustutaan salibandyyn yleensä kerran viikossa ja ikäkausijoukkueissa harjoitellaan jo
tavoitteellisemmin kaksi tai useampi kertaa viikossa. Tavoitteenamme on myös järjestää valvottuja
höntsäpelivuoroja alueen nuorille.
Perhesählyyn, säbäkerhoihin ja joukkueisiin ovat tervetulleita niin pojat kuin tytötkin. 2005-2006
syntyneille tytöille löytyy oma joukkueensa.
Aikuisille Wild Duckz tarjoaa Leidien ja Äijjien harrasteryhmät, joissa he voivat harrastaa sählyä
pelitaidosta riippumatta.

Kesäkuun alusta meillä alkaa kaksi uutta
valmennusryhmää: aloitteleville junioreille
soveltuva minitennis sekä koko perheelle
sopiva perhetennis. Katso lisää http://www.
kempeleentennis.fi/.

Seuraa meitä:
- Instagramissa: @wildduckz, @wildduckzjr & @wildduckz04
- Facebookissa: @wildduckz
-Twitterissä (@DuckzWild).
Lisätietoa ja ilmoittautumiset https://wildduckz.fi/.
Tervetuloa mukaan toimintamme!

Kuvassa
seuramme
junioripelaaja
Nooa
idolinsa Jarkko
Niemisen kanssa.
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Vihiluodon kyläyhdistys

Kempeleen Wanhan Kirkon Ystävät ry.

Vihiluodossa on ollut tanssilava 40-60 luvulla ja siihen on liittynyt monia perinteitä. Sodan käyneet Oulunsalon ja
Kempeleen nuoret miehet päihtyivät ja tappelivat illan aikana. Tarinat kertovat, että puukkoakin olisi käytetty.
60-luvulla pyrittiin näitä kesäisten lauantai-iltojen tansseja rauhoittamaan järjestämällä köydenvetokilpailu
oulunsalolaisten ja kempeleläisten välille. Tanssilava purettiin ja Vihiluoto pysyi hiljaisena kesämökkialueena
aina 2000 luvulle asti, kunnes uusi kaava valmistui ja alueelle alkoi nousta omakotitaloja.
Alueella toimi ensin v. 2006 n. kylätoimikunta, joka huolehti pääasiassa yleisistä asioista ja välitti asukkaiden
toiveita Kempeleen kuntaan. Vuonna 2007 perustettiin Vihiluodon kyläyhdistys ry, joka on pyrkinyt yhdistämään
Oulunsalon puolella olevien asuinalueiden asukkaita yhteiseen toimintaan Vihiluodon alueen yhteisen
viihtyvyyden lisäämiseksi. Niinpä Vihiluodon kyläyhdistykseen kuuluu yli 150 jäsen taloutta Kallenrannasta,
Vihirannasta, Kourasta ja Vihiluodosta, nämä yhdessä muodostavat nykyisin Vihiluodon alueen. Tämä yhteistyö
on saanut myös asukkaat yhdessä tekemään useita hankkeita ja lisäämään alueen liikuntamahdollisuuksia.
Talviliikunnasta on huolehtinut latupartio, joka on ylläpitänyt retkiluistelureittiä ja latuja Kempeleenlahdella
sekä latuja Niemelän pellolla ja ns. mullihaassa. Alueen asukkailla on ollut nimikkolampaat useana kesänä
Vihiluodon ranta-alueella. Nuoria olemme työllistäneet useana kesänä kesätyösetelillä ja Oulun OP:n tuella.
Tänä kesänä työllistämme yhdeksän nuorta kesätyösetelillä ja yhden Oulun OP:n tuella.
Myös perinteisiä tapahtumia on pyritty luomaan, joista merkittävin on ollut Vihiluodon talvitapahtuma,
johon parhaillaan osallistuu 1000-3000 kävijää. Kaikki tapahtumamme ovat olleet maksuttomia koko perheen
tapahtumia.

Kempeleen Wanhan Kirkon Ystävät ry. innostaa
ihmisiä entistä paremmin tuntemaan Kempeleen
merkittävimmän historiallisen nähtävyyden,
vuonna 1691 valmistuneen Vanhan Kirkon. Se
on yksi Suomen vanhimmista puukirkoista ja
harvoista jäljellä olevista tukipilarikirkoista.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kempeleen
vanhan kirkon tunnettavuutta ja historian
tuntemusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys pyrkii edesauttamaan Kempeleen
vanhan kirkon restaurointi- ja peruskorjaustyötä,
järjestää infotilaisuuksia sekä osallistuu eri tavoin
peruskorjaustyön organisointiin. Haluamme antaa
kempeleläisille ja muillekin mahdollisuuden
kunnan arvokkaimman kulttuuriperinnön
tukemiseen.

Vihiluoto Weekend
Kesätapahtuman ajankohtaa on kokeiltu kesäkuusta - elokuulle ja viimeisen neljän vuoden aikana olemme
pitäneet sen kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja se on ollut osana valtakunnallista Avoimet kylät tapahtumaa.
Asukkaiden toiveiden mukaisesti kesätapahtuman ajankohdaksi päätettiin lauantai elokuun 24. päivä klo 12
alkaen. Tämäkin tapahtuma järjestetään maksuttomana. Lisätietoa verkkosivuillamme: www.vihiluoto.com/
tapahtumat.
Vihiluodon kyläyhdistyksen jäsenet yhdessä ovat olleet aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että Kempeleen
Vihiluoto on paikka missä on viihtyisä asua, käydä retkeilemässä ja harrastaa liikuntaa tai nauttia merenrannan
rauhoittavista näkymistä ja värikkäästä luonnosta.
Lisätiedot:
Vihiluodon kyläyhdistys ry
Matti Niskanen, puheenjohtaja, Vihiluoto 30, 90440 Kempele, 040 717 1771, matti.niskanen@cresta.fi		
Eva Maijala, sihteeri, Nurmelantie 5B, 90440 Kempele, 050 362 1410, evamaijala@gmail.com

Suomi-Venäjä-Seuran Lakeuden osasto
Hyvässä seurassa viihtyy. Tämä pätee mainiosti
Suomi-Venäjä-Seuran Lakeuden osastoon. Suomen
suurimman kansalaisjärjestön tehtäväkenttä on
kulttuurin saralla. Tervetulleita monipuoliseen
toimintaan ovat kaikki, vanhat ja nuoret,
suomalaiset ja venäläiset.

Kempeleen Lentopallo
Kempeleen Lentopallo on junioritoimintaan erikoistunut seura, jonka harrastaja- ja
valmentajamäärä on kasvanut tasaista tahtia jo usean vuoden ajan. Kempeleen Lentopallon
30 juniorijoukkuetta on ohjaamassa ja valmentamassa noin 40 osaavaa valmentajaa, joista
suurin osa on suorittanut Suomen Lentopalloliiton valmentajakoulutuksia. Lisäksi kullakin
joukkueella on asiat hoitava joukkueenjohtaja. Kempeleen Lentopallo on kuluneella
kaudella vahvistanut valmennusosaamista palkkaamalla seuran valmennustoimintaa ohjaamaan valmennuspäällikön.
Kempeleen Lentopallo ry on vuonna 2005 perustettu lentopalloseura, jossa alkuvuosina oli sekä aikuis- että
junioritoimintaa. Seurassa silloin ollut miesten liigajoukkue erkani Kempeleen Lentopallosta vuonna 2009 ja perusti uuden
seuran Sun Volleyn, joka siirtyi pelaamaan Ouluun. Sun Volley voitti Sami Kurttilan valmennuksessa heti ensimmäisenä
toimintakautenaan Suomen mestaruuden ja Lentopallon Cup-mestaruuden. Vuodesta 2010 alkaen Kempeleen Lentopallo on
erikoistunut yksinomaan lentopalloilun junioritoimintaan ja on tällä hetkellä Suomen suurimpia (ellei suurin) lentopallon
junioriseuroja harrastajamäärän ollessa lähes 200 junioria.
Lentopallo mielletään usein hankalana lajina aloittaa harrastaminen ja kyllähän lentopallon erityispiirteet tekevätkin
lajin opettelusta haasteellisen. Kuitenkin lentopallon pelaaminen kehittää monipuolista kehonhallintaa sekä hyvää
liikemallivarastoa, joten lentopallo olisikin mainio kakkoslaji kaikille riippumatta lajitaustasta kuten esimerkiksi jääkiekolle
ja salibändille. Lajia on kehitetty junioreille siihen suuntaan, että tietyillä sääntöhelpotuksilla laji on itseasiassa
helppo aloittaa ja päästä mukaan. Tämän kautta lajia on viety junnuilla suuntaan, jossa riittää vauhtia ja tapahtumia,
vaikka kaikkia teknisiä taitoja ei vielä olisikaan saavutettu. Kempeleen Lentopallo kannustaa harrastamaan liikuntaa
monipuolisesti ja toisen lajin harrastaminen samanaikaisesti on pelkästään hyvä asia.
Lisätietoja toiminnasta Kempeleen Lentopallo ry:n puheenjohtajalta Reijo Kanaselta
(etunimi.sukunimi@kempeleenlentopallo.net, p.0400 380 553) ja seuran nettisivuilta www.kempeleenlentopallo.net.

Lakeuden osaston vuoden suurin työmaa koostuu
perinteisestä Pakkasukkojuhlasta. Tapahtuma on
pidetty tähän mennessä puolikymmentä kertaa,
joka kerta Kempeleessä. Venäläistä Pakkasukko
-perinnettä iloisesti noudattava tapahtuma
kokoaa tammikuussa yhteen parhaimmillaan yli
150 osallistujaa. Tapahtuman suosio kasvaa koko
ajan. Lakeuden osasto tarjoaa juhlijoille hyvää
syötävää, iloista ohjelmaa ja mainioita yhteyksiä
Venäjälle.
Lakeuden osasto on elävöittänyt Kempeleen
ja naapurikuntien kulttuuritarjontaa tuomalla
kaiken kansan kkoettavaksi muun muassa
venäläistä nukketeatteriosaamista mutta myös
musiikkia ja suurta suosiota saanutta äijäbalettia.
Romumetallikeräyksellä osasto kerää varoja
toimintaan. Hyvänä näyttönä jatkuvuudesta ovat
stipendit. Tänä keväänä yhdistys jakaa kaikkiaan
seitsemän stipendiä venäjän kielen opiskelijoille.
Heistä neljä on Kempeleestä. Lisätietoja
yhdistyksen toiminnasta pj. Esko Huotari p. 0442951 241.

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

En ala -äijäbalettiryhmä koostuu lähinnä eläkeikäisistä
miehistä. Kaksi ryhmän tanssijoista on Lakeuden
osaston jäseniä (Kuva: Rita Kumpulainen)
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Kempeleen Nuorisoseura

Nuu-teatteri

Kempeleen nuorisoseura ry on jo vuonna
1894 perustettu yhdistys. Seurantalo sijaitsee
Kempeleen keskustan kupeessa, kirkkojen ja
terveyskeskuksen lähellä osoitteessa Kirkkotie 19.
Nykyinen seurantalo on valmistunut vuonna 1987.
Onko juhlapaikka hakusessa? Nuorisoseurantalolla
on toimivat tilat kaikenlaisiin juhliin ja
monenlaiseen liikuntaan. Talossa vietetään häitä,
ristiäisiä, syntymäpäiviä ja muita perhejuhlia.
Tiloissa harrastetaan tanssia, verestetään
kättentaitoja ja tehdään teatteria. Puitteet sopivat
myös kokouskäyttöön. Tiloihin on esteetön kulku
liikuntaesteisille.
Nuorisoseuralla toimii aktiivinen harrastajateatteri,
Nuu-teatteri. Lisätietoja teatterista kotisivuilta
www.nuuteatteri.net
Seuran tiloissa toimii myös hieronta- ja
hyvinvointipalvelu Jamice. Yhteydenotot
numeroon 040 543 0219.

Nuu-teatteri on Kempeleessä toimiva harrastajateatteri. Teatterin kotinäyttämönä on Kempeleen
Nuorisoseurantalo ja teatteri tekee yhteistyötä Kempeleen Nuorisoseuran kanssa. Teatteriyhdistys
valmistaa teatteriesityksiä ja antaa mainion harrastusmahdollisuuden teatterinteosta kiinnostuneille. Nuuteatterissa nähdään vuodessa yleensä yksi tai kaksi kokopitkää ensi-iltaa. Esiinnymme Kempeleessä, mutta
teemme vierailuja myös muualle. Lisäksi järjestämme tilauksesta lyhyitä ja viihdyttäviä ohjelmapalveluita
pienoisnäytelmien tai sketsien muodossa ja osallistumme harrastajateatterifestivaaleille.
Nuu-teatteriyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tehdä mieleenpainuvia, koskettavia ja viihdyttäviä
esityksiä. Teatteri tarttuu haastaviinkin teksteihin ja pyrkii tarjoamaan yleisölleen korkealaatuisia
kulttuurielämyksiä. Nuu-teatteri on Suomen harrastajateatteriliiton jäsen ja järjestää jäsenilleen
koulutusta, teatterimatkoja ja mahdollisuuden tutustua harrastajateatteritoimintaan niin Kempeleessä
kuin valtakunnallisellakin tasolla.
Onko teatterikärpänen puraissut? Tule mukaan toimintaamme! Etsimme aina uusia kykyjä lavalle ja myös
kulisseihin monenlaisiin tehtäviin: lavastukseen, puvustukseen, valoihin, ääniin, tarpeistoon, kuiskaukseen
muiden muassa. Sähköposti: nuuteatteri@gmail.com ja kotisivut: www.nuuteatteri.net

Tervetuloa toimintaan mukaan! Lisätietoja löydät
kotisivuiltamme www.kempeleennuorisoseura.fi
Yhteystiedot:
Puh. 050 570 5610
(yhteydenotot mieluiten klo 14-18 välisenä aikana)
Sähköposti: kempeleennuorisoseura@gmail.com
Gunnar
Huttunen
(Joonas Väärni)
ja tohtori
Ervinen (Satu
Heiskari)
Nuu-teatterin
Ulvovassa
myllärissä 2018.
Kuva: Mikko
Koskenkorva

Partiolippukunta Samposet ry.

MLL Kempeleen yhdistys

Partiotoiminta täyttää tänä vuonna Kempeleessä 60 vuotta, sillä
Samposepot-lippukunta perustettiin v. 1959. Samposepot ja Samposiskot
yhdistyivät vuonna 1977, jolloin perustettiin Samposet. Perhepartiolaiset
ovat alle kouluikäisiä + heidän huoltajiaan, sudenpennut ovat 7 – 9-vuotiaita,
seikkailijat 10 – 12 –vuotiaita, tarpojat 13 – 14 –vuotiaita, samoajat 15 – 17
– vuotiaita ja vaeltajat 18 – 22 –vuotiaita. Aikuisten johtajien tehtävänä on
mahdollistaa lasten ja nuorten partiotoimintaa ja olla erityisesti tukemassa
nuorten johtajien kasvua johtajana. Myös aikuisille on omaa toimintaa
partiossa. Jäseniä Samposissa on 198 ja Samposet on jäsenmäärältään
Pohjanmaan Partiolaisten neljänneksi suurin lippukunta. Samposet
kokoontuvat Kirkonkololla ja Kokkokololla. Lippukunnan retkeilyalue
Ängestörmä löytyy Tyrnävältä.

MLL:n ja Liikkuvan laulurepun Muskari Syksy 2019

Partio on: kavereita, ystäviä ja yhdessäoloa, jokainen toimii ryhmässä,
65000 partiokaveria Suomessa, 45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa.
Partio on: yhdessä tekemistä, seikkailuja ja elämyksiä metsässä, merellä
ja ilmassa, tavoitteellista toimintaa omassa ikäryhmässä, opitaan uusia
taitoja itse tekemällä, otetaan vastuuta, johtamistaitoja, viikoittaisia
kokoontumisia, viikonloppuretkiä ja pidempiä leirejä, kansainvälisiä
kokemuksia ja leirejä. Partio on: kaikille avointa, toimintaa kieleen,
uskontoon ja taustaan katsomatta, edullinen harrastus, toimintaa myös
erityistä tukea tarvitseville. Partio on: vapaaehtoistoimintaa, aikuisille
monipuolisia mahdollisuuksia, mahdollisuus osallistua johtamiskoulutukseen.
Partioinfo toiminnasta kiinnostuneille järjestetään keskiviikkona 14.8.
klo 18 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.
Infossa kerrotaan tarkemmin toimintaan ilmoittautumisesta
(ennakkoilmoittautumisia emme pysty ottamaan). Jos haluat tulla
mukaan johtajaksi, voit olla jo ennen infoa yhteydessä lippukunnanjohtaja
Sirkku Kangastaloon (lippukunnanjohtaja@samposet.fi). Lisätietoja
partiotoiminnasta www.samposet.fi, www.partio.fi.

Mari ja Timo Rautio Liikkuva laulureppu –yhtyeestä leikittävät ja laulattavat
lapsia ja vanhempia. (Vanhempi/huoltaja on lapsen mukana ryhmässä).
MLL Muskari järjestetään Hovilassa (Kirkkotie 15) yhteistyössä Hovilan
palveluyhdistyksen kanssa. Hovila-koti tarjoaa tilat käyttöömme, ja talon
asukkaat osallistuvat Muskarihetkiin. Pienet musisoijat ovat odotettuja
vieraita! http://www.hovila.net/
Muskari kokoontuu kahdessa eri ryhmässä torstaisin 29.8. lähtien klo 9.30 ja
10.15 Hovilassa (kirkkotie 15). Syyslomalla 24.10 Muskarikin lomailee!
Ilmoittautuminen www.kempele.mll.fi Hinta 80€/lapsi/14 kertaa
Kempeleen MLL:n jäsenelle 70€/lapsi/14 kertaa
Tervetuloa mukaan laulamaan ja leikkimään!
• Syksyn Ompelukurssien ilmoittautumiset avataan nettisivuille.
• Puistokahvila aloittaa toimintansa tiistaina 4.6 klo 10-13! Ja jatkuu
säävarauksella koko kesäkuun ja heinäkuun ajan.
• Ruokajaot auttavat vähävaraisia perheitä koko kesän ajan.
• Avustamme vähävaraisten perheiden kesätekemistä pääsylipuilla.
• Ilmoittautumiset ja lisätiedot kaikista asioista www.kempele.mll.fi

Ajax-Sarkkiranta ry ”Reilu peli- Reilu kaveri”
Ajax-Sarkkiranta on vuonna 1997 perustettu jalkapalloseura. Keväällä 2019 olemme
kasvaneet jo koko Pohjois-Suomen kolmanneksi suurimmaksi jalkapalloseuraksi.
Lisenssipelaajia on yli 700. Toimintaa on tarjolla aina 3-4 vuotiaiden perhefutiksesta,
aikuisjoukkueisiin asti. Joukkueita löytyy niin tytöille kuin pojillekin kilpa- haaste- ja
harrastetasoilta.
Harjoittelu- ja peliolosuhteisiimme tulee syksyllä 2019 todella merkittävä parannus,
kun uusi täysikokokoisella jalkapallotekonurmella varustettu halli valmistuu Kempeleen
Linnakankaalle. Samalle alueelle tulee myös uusi ulkokenttä. Edelleen käytössä ovat vanha
tekonurmipohjainen hallimme, koulujen salit ja nykyiset luonnonnurmi- ja tekonurmikentät.
Panostamme vahvasti toimintaamme mm valmentajakoulutusten, palloliiton
kehittymisenseurannan ja erilaisten yhteistyömuotojen kautta. Järjestämme lisäksi
aktiivisesti leirejä, jalkapallokouluja ja turnauksia. Näistä muutamina esimerkkeinä WBA
FDS leiri, jota pitämässä ovat Englantilaisen West
Bromwich Albionin junioriyhteistyökumppanin
valmentajat. Perinteiset jalkapallokoulumme, joihin
ilmoittautui vuonna 2019 ennätykselliset 375 lasta.
Ajax Cup, joka kerää lähes 100 juniorijoukkuetta
Kempeleen kentille.
Mukaan toimintaan pääsee ympäri vuoden.
Tervetuloa!
Lisätietoja: https://ajaxsarkkiranta.jopox.fi/
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Kempeleen maa- ja kotitalousnaiset

Kempeleen Eläkeläiset ry

Yhdistyksen tarkoituksena on koota aktiivisia naisia toimimaan aineellisen
ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi, ammattitietojensa ja -taitojensa
kehittämiseksi sekä kylä- ja asuinyhteisönsä hyväksi.

Liikettä ja kulttuuria eläkeläisten parissa

Yhdistys järjestää jäsenilleen kuukausitapaamisia, joissa käsitellään
ajankohtaisia jäsenistöä kiinnostavia aiheita. Olemme aktiivisesti mukana
erilaisissa tapahtumissa järjestämässä kahvituksia. Virkistäydymme retkiä
tehden sekä yhteisellä jouluaterialla.
Yhdistyksellä on vuokrattavana astioita, kahvinkeitin, hääkakkuteline ja
hyötykasvikuivuri. Varaukset puh. 0503387201.
Jos sinulle on tärkeää lähialueen hyvinvointi, ruoka, koti, piha, luonto
ja ympäristö tai kokoontuminen hyvässä seurassa, Olet sydämellisesti
tervetullut joukkoomme.
Meidät tavoitat sähköpostilla: kempeleen.maa.kotitalousnaiset@gmail.com,
löydät meidät myös facebookista.

Kempeleen Eläkeläiset ry on yli 45 - vuotias yhdistys, perustettu 4.9.1972.
Jäseniä yhdistyksessä on 180 (2018) Jäsenmaksun määrä v. 2019 on 18 €/v
ja siihen sisältyy Eläkeläinen-lehti, joka kertoo monipuolisesti ikäihmisten
elämästä.
Teemme yhdessä matkoja, retkiä ja teatterivierailuja. Perinteiset juhlat
ovat äitienpäivä (yhdessä vasemmiston kanssa), römppäjuhla marraskuulla
ja joulujuhla. Osallistumme Eläkeläiset ry:n muiden eläkeläisjärjestöjen
ja myös muiden kempeleläisten eläkeläisjärjestöjen järjestämiin juhliin ja
tapahtumiin.
Kempeleen Eläkeläisten aluejärjestö on Eläkeläiset ryn Jokilaaksojen
Aluejärjestö ja se on Eläkeläiset ry:n jäsenyhdistys. www.elakelaiset.fi
Eläkeläiset ry on vanhin Suomessa toimiva eläkeläisjärjestö. Se
on puolueisiin sitoutumaton eläkeläisten etujen puolustaja ja
yhdessäolojärjestö.
Toimimme Kempeleen Työväentalolla, Koskelantie 24, Kempele.

Lions Club Kempele Sampola
Mukana kempeleläisten arjessa

Kerhopäivämme on torstai, aloitamme klo 10. Kerhoon pyrimme saamaan
asiantuntija-alustuksia, väliin jumppaamme, pelaamme bocciaa,
tietovisailuja ja laulamme yhteislauluja.

LC Kempele Sampola perustettiin 16.3.1983. Jäsenmäärä on tällä hetkellä
27.
Järjestämme tapahtumia, yritysvierailuja ja aktiviteetteja. Toimintansa
aikana klubi on osallistunut paikkakunnalla monien kohteiden tukemiseen
ja avustamiseen. Lisäksi olemme tarvittaessa mukana erilaisissa
palvelutehtävissä. Apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille
hyvinkin merkittävä. Tässä muutamia vuosittain toistuvia aktiviteetteja:

Maksullinen ruokailu klo 11 alkaen, hinta 5€. Voi ostaa myös kotipaketin
3€n hintaan.

Kirjaston kotipalvelu
- toteutetaan yhteistyössä Kempeleen kirjaston kanssa. Toimitamme
kirjaston kotipalveluasiakkaille kotiin kerran kuukaudessa kirjakassit.
Palvelun piirissä on tällä hetkellä noin 15 kotipalvelun asiakasta.

Yhteystietoja;
puheenjohtaja
Veikko Keränen p 044 2699 046,
				sp veikkopkeranen@gmail.com
sihteeri
Eila Pietilä
p 040 572 5268
				sp eilaelinapietila@gmail.com
matkavastaava
Matti Myllylä
p 050 530 7876
				sp mattimyllyla@mail.suomi.net

Omaishoitajien virkistyspäivä
- virkistyspäivä järjestetään yhteistyössä Kempeleen kunnan ja seurakunnan
kanssa kerran vuodessa. Virkistyspäivään osallistuu myös omaishoitajien
hoidettavat. Päivään osallistuu 30 – 40 henkilöä.

Lopuksi pelaamme bingoa.
Kaikesta toiminnasta tiedotamme kerhossa, ilmoitamme Rantalakeus- lehden
seuratoimintapalstalla ja www.kempeleenelakelaisetry.fi

Tervetuloa mukaan!		

Baana puhtaana aktiviteetti
- Kesäisin hoidamme roskien keräämisen Baanalta yhdessä LC Kempele
Auroran kanssa. Keräys toteutetaan viikoittain toukokuun ja lokakuun
välisenä aikana. Aktiviteetilla haluamme kiinnittää kuntalaisten huomiota
ympäristön omaehtoiseen siisteyteen.

Kempeleen 4H-yhdistys

Zeppelinin jouluvalaistus
- Joulun ajan aktiviteettina on Zeppeliinin kauppakeskuksen ympäristön
jouluvalaistus. Marraskuun puolivälistä jouluviikolle saakka viikonloppuisin
sytytetään alueelle 50 joulupataa.

Nuoret toimivat yhdistyksessä kerhonohjaajina, työpalvelussa, 4H-yrittäjinä ja
oppivat kursseillamme mm. kädentaitoja ja arjenhallintaa.

Vapaaehtoistoiminta
- Olemme mukana seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa.
Itsenäisyyspäivä
- Itsenäisyyspäivänä laskemme seppeleen sankarihaudalle kunnan,
seurakunnan ja muiden
järjestöjen mukana.
Liikenteen ohjaus
- Vuosittain osallistumme
eri tapahtumissa liikenteen
ohjaukseen ja toimitsijatehtäviin.
Ympäristönhoito
- Kempeleen jätevesipuhdistamon
ja vedenottamon alueiden
ympäristönhoito toukokuussa
päättää vuosittain toimintakauden
aktiviteettien osalta yhteiseen
työrupeamaan ja saunomiseen.
Tämä aktiviteetti on jatkunut
vuodesta 1997.
Avustukset
- Klubi tukee vähävaraisten
nuorten harrastustoimintaa
myöntämällä raha- tai
tavaralahjoituksia Kempeleen
seurakunnan ja kunnan
sosiaalitoimen esittämille nuorille.

Kempeleen 4H-yhdistys tarjoaa nuorille mahdollisuuden tekemällä oppimiseen
harrastustoiminnan, kurssien ja työllistymisen kautta.

4H:n arvot ohjaavat toimintaamme, jonka pyrkimyksenä on ajattelun ja
käytännön taitojen kehittäminen, hyvä ja kunnioittava käyttäytyminen itseä
ja ympäristöä kohtaan sekä fyysinen ja psyykkinen tasapaino ja kyky luoda
hyvinvointia.
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KIRJASTO

LIIKUNTAPALVELUT

MUUSAT KIRJASTOSSA

M. A.
NUMMINEN
Numminen on toiminut muun muassa laulajana,
säveltäjänä, sanoittajana, kirjailijana, runoilijana,
näyttelijänä, tuottajana ja lyhytelokuvien
ohjaajana. Nyt haastattelun keskiössä on
Nummisen kirjailijapersoona.
Numminen on kirjoittanut toistakymmentä
kaunokirjallista teosta, joista tunnetuimpia
lienevät Baarien mies (Kirjayhtymä 1986) ja Tango
on intohimoni (Schildts 1998), ja hänen teoksiaan
on käännetty useille kielille.
Vapaa pääsy!

TO 15.8.2019 KLO 18.00
KEMPELEEN KIRJASTOSSA
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KIRJASTO
jettu koululaisten loman ajan
3.6. - 11.8.2019.

KEMPELEEN KIRJASTO
PÄÄKIRJASTO
Kauppakeskus Zeppelin,
3.krs.
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
p. 050 316 9409
Sähköposti:
kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu:
www.kempele.fi/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat salanumeron avulla
www.outi.finna.fi
13.5. – 23.6.
Ma-pe		
La
		

11 - 19
suljettu

24.6. – 4.8.
Ma ja ke
Ti, to ja pe
La

11 - 19
11 - 17
suljettu

Poikkeuksia pääkirjaston
aukioloaikoihin:
to 20.6. avoinna klo 11 - 16
pe 21.6. suljettu (juhannusaatto)
Kirjasto suljetaan pyhien
aattoina klo 16.
TIETOTORI LÄHIKIRJASTO – KOULUKIRJASTO
Koulutie 4B, 90440 Kempele
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Tietotorin kirjasto on sul-

LINNAKANKAAN KIRJASTO OMATOIMIKIRJASTO
Linnakangastalo
Linnakaarto 20, 90450 Kempele
Käynti sisäpihan kautta, E-ovi
p. 050 3169 409 (pääkirjasto)
Sähköposti:
kirjasto@kempele.fi
Linnakankaan kirjaston kesäaukioloajat 3.6. - 7.8.2019
ma-pe 9 - 20 (omatoimiaika)
la
suljettu
SATUTUOKIOT
Satutuokiot ovat tauolla kesäkauden ajan. Satutuokiot jatkuvat jälleen tuttuun tapaan syksyllä to 5.9. klo 10.00!
TAPAHTUMAT
Ke 26.6. klo 17.00 - 18.45 Sarjakuvalukuinto: Kaikenikäisille
suunnatussa työpajoissa yhdistyvät lukupiiritoiminta ja yhdessä piirtäminen. Työpajat ovat
osallistujille ilmaisia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Työpajat järjestää Oulun
sarjakuvakeskus. Vetäjänä toimii sarjakuvantekijä Veli-Matti
Ural. Sarjakuvalukuinto-pajat
seuraavan kerran keskiviikkoisin 28.8., 25.9., 23.10., 20.11.
ja 18.12.
To 15.8. klo 18.00 Muusat kirjastossa: kirjailijavieraana M. A.
Numminen! Numminen on toiminut mm. laulajana, säveltäjänä, sanoittajana, kirjailijana, runoilijana, näyttelijänä, tuottaja-

Linnakankaan kirjastoomatoimikirjasto
Kesäaukioloajat
3.6. - 7.8.2019

MA - PE
9 - 20
(omatoimiaika)
p. 050 - 316 9409
kirjasto@kempele.fi

na ja lyhytelokuvien ohjaajana.
Numminen on kirjoittanut toistakymmentä kaunokirjallista teosta, joista tunnetuimpia lienevät Baarien mies (Kirjayhtymä
1986) ja Tango on intohimoni
(Schildts 1998), ja hänen teoksiaan on käännetty useille kielille. Yhteistyössä Oulun Muusajuhlat ja Huutomerkki ry.
Kirjaston tapahtumiin on vapaa
pääsy!

Seuraa kirjastoa somessa
/ Kempeleen
kirjasto
/ Kempeleen
kirjasto
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NUORISOPALVELUT

NUORISOTYÖ
AKATEMIAN LASTEN- JA
NUORTENTILA
Akatemian lasten- ja nuortentila
on avoinna myös kesäkuussa!
Nuoret (7.-luokkalaiset ja sitä
vanhemmat):
ma klo 17.00–20.00 (3.6., 10.6.,
17.6. ja 24.6.)
ke klo 17.00–20.00 (5.6., 12.6.,
19.6, ja 26.6.)
Yökahvilat (7.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat):
pe klo 18.00–23.00 (7.6. ja 14.6.)
Nuorisopalvelujen talotoiminta jää
kesälomalle 1.7.-27.8.2019.
Tietotorin talotoiminta on suljettu
3.6.-31.8.2019.
Linnakankaan talotoiminta on suljettu 3.6-31.8.2019.
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.)

NUORTEN TIETO- JA
NEUVONTAPALVELU
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu tarjoaa kaikille alle 30-vuotiaille
kempeleläisille maksutonta tietoa,
ohjausta ja neuvontaa erilaisissa
nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa.
Tavoitat Kempeleen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun puhelimitse, soittamalla tai viestillä sekä
WhatsAppin kautta, p. 050 3169
694. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön yhteydenottolomakkeella osoitteessa www.kempele.
fi/nuorisopalvelut.

ETSIVÄ
NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö auttaa
15–28-vuotiaita kempeleläisiä
nuoria. Etsivän nuorisotyön kautta
nuoret saavat tietoa eri palveluista ja mahdollisuuksista esim.
opiskeluun, työnhakuun, toimeentuloon tai terveyteen liittyvissä
asioissa sekä käytännön apua
asioiden hoitamisessa. Etsivällä
nuorisotyöllä on myös pienryhmätoimintaa. Työntekijöihin voi olla
suoraan yhteydessä tai jättää yhteydenottopyynnön www.kempele.fi/etsivanuorisotyo osoitteessa
olevan yhteydenottolomakkeen
kautta.

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.

ti 6.8.
Hinnat:

Seinättömän työpajan työvalmennus tarjoaa tukea ja ohjausta
kempeleläisille alle 29-vuotiaille
työttömille työnhakijoille. Seinättömälle työpajalle voi hakeutua,
jos oma koulutus- tai urapolku on
vielä mietinnässä ja työ- tai koulutuspaikka puuttuu. Jos olet
kiinnostunut seinättömästä työpajasta, ota yhteyttä Stiinaan tai
jätä yhteydenottopyyntö kunnan
kotisivujen kautta.

Kesäpäivät käsillä:
Ke 12.6. Puu, klo 12–15.30,
Kempele Akatemia, Honkasentie 15
Puu on vanha suomalainen käsityömateriaali. Puu on materiaalina
luonnollinen ja rauhoittava. Päivän
aikana työstämme puuta suurella
luovuudella ja pienillä työkaluilla. Ohjaajina Stiina Leino ja Pirjo
Ranta. Mukaan mahtuu 15 9–13
vuotiasta, omat eväät mukaan.
Kurssimaksu 8 €/hlö

TAPAHTUMAT
8.-9.8. Koulutien turvaaminen
29.8. Lasten Disco
30.8. Yökahvilan avajaiset

LIIKENNEPUISTO
Sarkkirannan urheilukeskus, Sarkkirannantie 20, 90440 Kempele.
Liikennepuiston puhelin p. 044
4972 287
AUKIOLOAJAT 3.6.-2.8.2019
ma-pe klo 10.00-16.00
AJOKORTTIHINNASTO
1 kerta 2 €
1 kuukausi 5 €
koko kesä 10 €
Maksu pankkikortilla tai käteisellä.
Liikennepuiston toiminta on ohjattua ja tarkoitettu 2.-luokalta tänä
keväänä päässeille ja sitä nuoremmille lapsille (2010 syntyneet
ja sitä nuoremmat).
LASTENJUHLAT
Liikennepuistossa on mahdollista järjestää myös syntymäpäivä- tai lastenjuhlat.
Ohjelmassa on polkuautoilla
ajamista ja ulkopelejä. Syntymäpäiväjuhlissa jaetaan lisäksi
vieraslahjat. Juhlia voidaan
järjestää arki-iltaisin klo 16.3019.30. Juhlat kestävät 1,5
tuntia ja ohjaajana toimii nuorisopalvelujen työntekijä. Voit
varata lastenjuhlat osoitteesta:
http://www.kempele.fi/nuorisopalvelut tai ottamalla yhteyttä
Matti p. 044 4972 288 (20.6.
saakka) Riikka p. 044 4972286
HINNASTO
Lastenjuhlat 1-10 henkilöä
75 €, 11-15 henkilöä 100 €
Syntymäpäiväjuhlat 1-10 henkilöä 100 €, 11-15 henkilöä
125 €

KESÄTOIMINNOT
Kesäretket:
Retket PowerParkiin ti 11.6. ja

60 € (yli 130 cm)		
50 € (alle 130 cm)
32 € (alle 2-vuotiaat)
Hinnat sisältävät kuljetuksen, rannekkeen ja tapaturmavakuutuksen. Ruokailut omakustanteisesti.

Ke 19.6. Metalli, klo 12–15.30,
Kempele Akatemia, Honkasentie 15
Metallilangalla on ihmeellinen kyky vangita tekemisen innostus ja
tekijän persoonallisuus. Taivutamme metallilangasta kesäisiä
ötököitä ja mielikuvituksellisia
koukeroita. Ohjaajina Stiina Leino
ja Pirjo Ranta. Mukaan mahtuu 15
9–13 vuotiasta, omat eväät mukaan. Kurssimaksu 8 €/hlö.
Maker-kesäpäivät:
To 13.6., klo 12–15.30, Kempele
Akatemia, Honkasentie 15
Kokoamme ja
duunaamme omat
pahviset VR-lasit matkapuhelimeen. Voit katsoa
3D-elokuvia ja
videoita älypuhelimesi ja VR-lasien
avulla. VR-lasit
soveltuvat matkapuhelimiin, joiden
näytön koko on
4-5,5". Ohjaajina
Heidi MarjomaaMikkola ja Pirjo
Ranta. Mukaan
mahtuu 10 9–13
vuotiasta, omat
eväät mukaan.
Kurssimaksu 10€/
hlö.
To 27.6., klo 12–
15.30, Kempele
Akatemia, Honkasentie 15.
Kokeilemme erilaisia digitaalisen
värkkäilyn menetelmiä, joissa
pääsee toteuttamaan itseään
ja kokeilemaan
laitteita. Vain mielikuvitus on rajana. Rakennamme
ja askartelemme
käsin teknologiaa
ja erilaisia tekniikoita hyödyntäen.
Ohjaajina Heidi
Marjomaa-Mikkola ja Pirjo Ranta.
Mukaan mahtuu
10 9-13-vuotiasta,
omat eväät mukaan. Kurssimak-

su 10 €/hlö.
Media-kesäpäivät ti-ke 25.6.–
26.6.
Tutustumme kahden päivän aikana erilaisiin toimittamisen muotoihin, mm. kirjoittamiseen, valokuvaamiseen ja videokuvaamiseen
sekä
LASTENkokeillaan
JA erilaisten
NUORTEN
julkaisujenMEDIARYHMÄT
tekemistä yhdessä. Ne voivat
ollaOletko
verkkolehtiä,
kiinnostunut
blogeja,
somesvlogeja
tai ta,
painettuja
kuvaamisesta,
julkaisuja.
bloggaOhjaajinauksesta
Heidi Marjomaa-Mikkola
tai haluatko toimiaja
Pirjo
nuorisopalvelujen
Ranta. Mukaan omana
mahtuu 15
9-13-vuotiasta,
reportterina? omat
Ryhmät
eväät
ideoimukaan.
vat Kurssimaksu
ja tuottavat materiaalia
5 €/hlö/päivä.
nuorisopalvelujen julkaisuihin, kutenpelaten:
verkkolehteen tai
Kesäpäivä
Ti 11.6.
instagramiin.
ja 18.6., klo 12–15.30,
Kempele
OsaatkoAkatemia,
tai oletko Honkasenkiinnostietunut
15 oppimaan esimerkiksi
tekemään
videoita,
muok- konPelaamme
PC:llä
ja erilaisilla
soleilla.
kaamaan
Voit pelata
kuvia tai
mm.
tekemään
retrokonsarja-Nintendo
tai pilakuvia
ajankohsoleilla,
Switchillä
tai
astua
taisista
virtuaalimaailmaan
uutisista? Tule muVR-laseilla.
kaan
Mukaan
ja kerromahtuu
hauskat/hullut
15 9–13
vuotiasta,
ideasi, ne
omat
ovateväät
parhaita!
mukaan.
Lisätietoja:5Heidi
MarjomaaKurssimaksu
€/hlö/päivä.
Mikkola ja Matias Jurmu

YHTEYSTIEDOT
Nuorisopalvelujen päällikkö
Sanna Tauriainen,
p. 050 3078 981
Nuoriso-ohjaajat
Matias ”Matti” Jurmu,

p. 044 4972 288
Heidi Marjomaa-Mikkola,
p. 040 1821 244
Pirjo Ranta, p. 050 3078 678
Vapaa-ajanohjaaja
Riikka Kärkkäinen, p. 044 4972
286
Etsivät nuorisotyöntekijät
Laura Sarjanoja, p. 050 3163 740
(25.6. saakka)
Kaisa Alatalo, p. 050 3163 741
Niko Vastola, p. 050 3163 741
(26.6. alkaen)
Starttipaja Zuumi
Paula Päkkilä, 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
osoitteesta www.kempele.fi/
nuorisopalvelut
/ Kempeleen
nuorisopalvelut
/ @kempeleen_nuorisopalvelut
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KEMPELE-OPISTO
ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEN 2019-2020 OPINTOIHIN ALKAA lauantaina
24.8.2019 klo 9.00 nettisivullamme kempele.fi/Kempele-Akatemia
ja vapaa-aika/Kempele-opisto.
Lauantaina 24.8. klo 9.00-12.00
otamme ilmoittautumisia vastaan myös Kempele-opiston
toimistolla (Kempele-opiston toimisto: Honkasentie 15 B).
Puhelimitse ilmoittautuminen,
p. 050 4636 431
- 24.8. klo 9.00-12.00
- 26.8. alkaen toimistoaikana
(ma-pe klo 8.00-16.00)
Lukuvuoden 2019-2020 opintoohjelma julkaistaan Kempele-

opiston nettisivulla kesäkuun
aikana. Painetun opinto-ohjelman
voi noutaa kirjastolta (osoite Zeppelinintie 1) tai Kempele-opiston
toimistolta (osoite Honkasentie 15
b). Painettu opinto-ohjelma ilmestyy viikon 32 aikana. Aiemmista
vuosista poiketen opinto-ohjelmaa ei enää jaeta postin kautta
kotitalouksiin.
UUSIEN OPPILAIDEN ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN MUSIIKIN YKSILÖ-OPETUKSEEN
LUKUVUODELLE 2019-2020
Ilmoittautuminen on alkanut nettisivullamme kempele.fi/Kempele
Akatemia ja vapaa-aika/Kempeleopisto
HUOM! Kaikki ennakkoilmoit-

Kempeleen kunta
PL 12, 90441 Kempele
Puh: 08 5587 2200
kempele@kempele.fi

tautuneet saavat aluksi varasijan.
Uusia opiskelijoita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli
paikkoja vapautuu.
Opetus on yksilöopetusta 30 min.
/ vko / opiskelija.
Opiskelupaikan varmistumisesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Kurssimaksu laskutetaan opiskelupaikan varmistuttua.

sello, rummut, klassinen kitara,
sähkökitara, sähköbasso, klarinetti, saksofoni ja lisäksi: klassinen
yksinlaulu ja pop/jazz - yksinlaulu

Yksilöopetukseen liittyvät tiedustelut musiikinopettaja Kari Suvilehto p. 050 5236 832.

Kempele-opiston toimisto on suljettuna 24.6.-9.8.2019.

Puukoulun päiväkoti
Haukkasuontie 2,
Puh. 050 4636 369

Kempele-opiston väki toivottaa
opiskelijoilleen aurinkoista ja
lämmintä kesää!

Pikkukokon päiväkoti
Pikkukokko 2, Puh. 050 463 6373

Musiikin yksilöopetusta annetaan seuraavissa instrumenteissa:
piano, huilu, harmonikka, viulu,

Kädentaitojen opetus siirtyy
Taitolasta uusiin tiloihin ensi
lukuvuoden alusta. Uusi tila sijaitsee Kempele Akatemian ja
Leo Leikkimaan kanssa samassa rakennuksessa osoitteessa
Honkasentie 15 B.

Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11,
Puh: 050 463 6340
Kirkkotien päiväkoti
Kirkkotie 20, Puh: 044 497 2234
Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 4636 350
Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13,
Puh. 050 463 6360

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

KULTTUURI

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 A
90450 Kempele
Kempele-opisto
Honkasentie 15 B
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

