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Kempeleen Ikähoivan kuulumisia
Ikääntyneiden tehostetun
palveluasumisen
palveluseteli käyttöön
Kempeleessä on otettu käyttöön
ikääntyneiden tehostetun palve
luasumisen palveluseteli 1.4.2019
alkaen. Palveluseteli on Kempeleen
kunnan myöntämä sitoumus
maksaa yksityisen palveluntuottajan
tuottamasta tehostetusta palvelu
asumisesta. Palveluseteli korvaa
palveluntuottajan antaman palvelun
kustannukset kunnan ennalta
määräämään arvoon asti. Palveluseteli
myönnetään kokonaisvaltaisen
palvelutarpeen arvioinnin jälkeen.
Tehostetusta palveluasumisesta
myönteisen päätöksen saanut
asiakas saa kunnalta tehostetun
palveluasumisen palvelusetelin. Kunta
ei osoita palvelukotipaikkaa vaan
asiakas valitsee kunnan hyväksymistä
palveluseteliyrittäjistä itselleen
parhaiten sopivan vaihtoehdon
itselleen.

Ikääntyneiden perhehoidon
käynnistäminen
Kempeleessä käynnistetään kuluvan
vuoden aikana ikääntyneiden
perhehoito. Kunnanhallitus on
hyväksynyt (27.5.2019 §170)
ikääntyneiden perhehoidon
toimintaohjeen. Perhehoidolla
tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan
tai muun ympärivuorokautisen

huolenpidon järjestämistä perhe
hoitajan yksityisessä kodissa tai
perhehoidossa olevan kotona.
Perhehoito voi olla tilapäistä, jatkuvaa
tai osavuorokautista. Perhehoito
sopii ikääntyneelle, joka ei tarvitse
säännöllisesti ympärivuorokautista
hoitoa.
Kempeleen kunta hakee ikään
tyneiden perhehoitajana toimi
misesta kiinnostuneita henkilöitä.
Kunta järjestää perhehoitoon liittyvän
infotilaisuuden 10.9.2019 klo 18.0019.00 Vanhusten palvelutalolla,
osoite Hovintie 12. Tervetuloa
kuulemaan tarkemmin ikääntyneiden
perhehoidosta!

Rintamaveteraanien
palvelut lakisääteisiksi
1.11.2019 lähtien
Rintamaveteraanien kotona
asumista tukevat palvelut tule
vat lakisääteiseksi 1.11.2019
lähtien. Lakimuutoksen jälkeen
rintamaveteraanien ja sotainvalidien
kotipalvelut ovat sisällöltään ja
laajuudeltaan samanlaiset. Lailla
turvataan kotiin vietävien palvelujen
rahoituksen riittävyys. Rahoitusta
varten valtion budjettiin tulee uusi
arviomäärärahamomentti. Kunnat
saavat arvioida kotiin vietäviin
palveluihin tarvitsemansa määrärahan
määrän, ja Valtiokonttori maksaa sen
kunnille vuoden alussa. Valtiokonttori
pyytää kunnilta ensimmäistä

määräraha-arviota vuoden 2019
syyskuussa. Tuolloin kunnan tulee
arvioida sekä marras - joulukuussa
2019 että koko vuonna 2020
tarvittava määräraha. Määräraha
jaetaan suhteessa kunnissa asuvien
veteraanien tarpeen mukaisesti.
Rintamaveteraanipalveluihin
ovat oikeutettuja Suomessa
asuvat rintamaveteraanit, jotka
ovat osallistuneet vuosien 1939–

TEKNISET PALVELUT
NAAPURIEN KUULEMINEN
PURKAMISLUPAHAKEMUKSEN
VIREILLETULON
YHTEYDESSÄ (MRL 139§)
Hakija; Kempeleen kunta

Kempeleen
kunnan
Sijainti; Asemanseudun osa-alueella osoitteessa Aseomakotiparitalotontteja
mantie 1 ja
90440
Kempele. Toimenpiteet kohdistuu kiinteistöihin
244-401-29-106
hakuun lokakuussa ja 244-401-172-0 sekä Kortteliin 2003 ja tontti 1(YH-alue)

1945 sotiin ja joille on myönnetty
rintamasotilas-, rintamapalvelustai rintamatunnus.
Rintamaveteraanien
kuntoutukseen ei tule muutoksia.

Valtakunnallinen
vanhustenviikko

Raija Inkala
Kotihoidon johtaja
Kempeleen kunta

Valtakunnallista vanhustenviikkoa
vietetään 6.-13.10.2019. Van

KENESTÄ VUODEN 2019
KEMPELEEN SENIORI?
Kempeleen kunnan seniorineuvosto järjestää Kempeleessä vuoden seniorin valinnan
syksyllä 2019. Vuoden seniori julkistetaan vanhustenviikon pääjuhlassa. Voit äänestää
ketä tahansa yli 65–vuotiasta kempeleläistä. Voit antaa äänesi 27.9. mennessä internet-sivuilla
www.kempele.fi tai postittamalla lipukkeen siinä olevaan osoitteeseen:

Vuoden 2020 rakentamisen omakotitontit sijaitsevat Linnakan
kaalla Jättiläisentien
varrella
sekä purkulupaa
MetsärinteelläKempeleen
JäniksenkäpäläToimenpide;
Haetaan
kunnankadun varrella.
Lisäksi Jäniksenkäpälä-kadulta
laitetaan
hakuun
talolle (kerrosala
2393 m2 ja tilavuus
11 088
m3), vantarjousten perusteella 2 kpl paritalotontteja.

Vuoden seniori
Kempeleessä -ehdotus:

Hakuunm3
voivat
osallistua
yksityishenkilöt
/ perheet,
jotka
ole 122
sekä
taksiasemalle
(kerrosala
42 m2
jaeivät
tilavuus
v. 2015-2019
aikana hankkineet tonttiasuoritetaan
Kempeleen kunnalta.
m3). Purkamistoimenpiteet
keväällä 2019.

__________________________________________

halle paloasemalle (kerrosala 265 m2 ja tilavuus 1130

hustenviikkoa vietetään tänä vuonna
teemalla ”Varaudu vanhuuteen”.
Kempeleessä Vanhust enviikon
pääjuhlaa vietetään keskiviikkona
9.10.2019 Kokkokankaan seura
kuntakeskuksessa.

Kirjepostimerkki

Tonttihaku toteutetaan kahdessa osassa, tarjousten perusteella
sekä arpomalla:
Hankkeiden lupa-asiakirjat ovat nähtävillä rakennus-

valvonnassa.
Naapureiden
mahdolliset huomautukset
Tarjoustonttien
hakuaika
on 3.10.-14.10.2019.
hankkeesta
on toimitettava
Arpomalla
jaettavien tonttien
hakuaika rakennusvalvontaan
on 24.10.-7.11.2019. kirjallisena 13.2.2019
klo 15:00henkilökuntaa
mennessä. on
Rakennusvalvonnan
ja tonttijakelun
tavattavissa Zeppeliinin Keskustorin Pop-Up-pisteessä torstaina
Kempeleen
kunta/Rakennusvalvonta
5. syyskuuta
klo 14-18.
Tilaisuudessa pidetään tietoisku uusista
omakotitonteista
klo 15 ja 17 (kesto
n. 20
min).
Rakennustarkastaja
Hannu
Paasovaara
p.050
4636 520
Vihikari 10, 90440 Kempele
Lisätietoja
osoitteesta:
www.kempele.fi/tonttitarjonta

Vastaajan nimi ja puh.nro:

Kempeleen Seniorineuvosto

__________________________________________

PL 12
90441 KEMPELE

__________________________________________

Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | www.kempele.fi
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IKÄHOIVA

Kempeleen Kunta

KEMPELEEN VANHUSTENVIIKON PÄÄJUHLA

pOp-up

Ke 9.10.2019 Kokkokankaan srk-keskus
Pääjuhlan kuljetukset

Ohjelma:
Kahvitus alkaa klo 12.00.
Juhla alkaa heti kahvituksen päätyttyä.
Tervetulotoivotus 2018 Vuoden Seniori Esa Kälkäjä
Virsi 574:1-3
Kunnan tervehdys kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Piia Hanski
Yhteislaulu ”Metsämiehen laulu”
Juhlapuhe professori Jorma Heikkinen
Musiikkiesitys
Runotyöpaja ”Elämäni runo” esittää näyttelijä Tuija Nuojua
Yhteislaulua ”Minne käy tuulen ilmassa tie”
Vuoden 2019 Seniorin julkistaminen
Virsi 462
Päätössanat kappalainen Teemu Riihimäki

Bussikuljetus:
• klo 11.10 Suolatie 4, entisen

lounasravintola Ainon edestä
• klo 11.15 Hovila-koti,
Kirkkotie 15
• klo 11.20 Hovintien palvelu
keskus, Hovintie 12
• klo 11.25 Kirkonkylän srk-koti
• klo 11.35 Asukastupa,
Honkasentie 11
• kyytiin pääsee myös palolai
toksen pysäkiltä

Zeppelinin Keskustorilla torstaisin klo 14-18
lauantai

31.8. PoP-uP-Piste avautuu HKK-tapahtumassa Zeppelinissä

torstai

5.9. teema: tontit ja rakentaminen

torstai

12.9. teema: varhaiskasvatus ja oPetus

torstai

19.9. teema: kunnallistekniikka

torstai

26.9. teema: terveysPalvelut & ikähoiva

torstai

3.10. teema: kaavoitus

Kempeleen kunta etsii perhehoitajia vanhusten lyhyt- ja pitkäaikaiseen perhehoitoon sekä
omaishoitajien työn tueksi. Perhehoitajana voi toimia henkilö tai pariskunta, joka ominai
suuksiensa, kokemuksensa tai koulutuksensa puolesta soveltuu vanhusten hoitotehtävään.

torstai

10.10. teema: kemPele-akatemia

Etsimme henkilöitä, jotka ovat valmiita ottamaan kotiinsa lyhyt- tai pitkäaikaiseen perhe
hoitoon vanhuksia, jotka eivät syystä tai toisesta selviydy yksin kotona tai perhehoitaja
toimii sijaishoitajana vanhuksen kodissa esimerkiksi omaishoidon vapaiden lomittajana.

torstai

17.10. teema: matkailu

Tervetuloa!

Taksikuljetus:
• Taksikuljetuspyynnöt pe 4.10.

mennessä diakoni Elisa IsoJunnolle p. 040 7707431

•
•
•
•

Rakennusvalvonta tavattavissa
Vuoden 2020 OKT-tonttihaku
Maankäyttöpäällikkö esittelee uusia tontteja klo 15 ja 17
Kunnanjohtoa paikalla

• Kunnan varhaiskasvatus, koulut ja lukio esittäytyvät

• Katu- ja viherpalvelut tavattavissa, kysy ja kuule ympäristön kunnossapidosta

Kempeleen kunnan Ikääntyneiden hoiva ja huolenpidon järjestämä

ikääntyneiden perhehoidon infotilaisuus
tiistaina 10.9.2019 klo 18.00 -19.00

Vanhusten palvelutalolla osoite Hovintie 12, Kempele

• Esittelyssä kaavoituskatsaus 2019 ja keskusta-alueen visio

Tervetuloa keskustelemaan tarkemmin ikääntyneiden perhehoidosta ja perhehoitajana toimimisesta. Mukana keskustelemassa kunnan kotihoidon viranhaltijoita sekä
kokemusasiantuntijana vanhusten perhehoitajana toimiva perhehoitaja.

Infotilaisuudessa kahvitarjoilu!

• Kysy ja kuule Kempeleen terveyspalveluista
• Kausi-influessarokoteinfoa
• Tietoa ikähoivan ja kotihoidon palveluista

• Kysy ja kuule vapaa-ajan palveluista
• Liikuntapalvelut, Kempele-opisto, kirjasto, kulttuuri ja nuorisopalvelut esittäytyvät
• Kysy ja kuule Zeniitin matkailualueen suunnitelmista
• Mukana Kempeleen matkailuyrittäjiä

Tuu porisemaan kauppareissun lomassa! :)

Tervetuloa!

TEKNISET PALVELUT

HKK goes Zeppelin!

KAAVOITUS Voimaantulokuulutus
LA 31.8.2019

NAAPURIEN KUULEMINEN
PURKAMISLUPAHAKEMUKSEN
VIREILLETULON
Päätöksestä ei ole valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaava astuu
YHTEYDESSÄ (MRL 139§)
voimaan tällä kuulutuksella.

Asemakaavan muutos, korttelin 26116 tontti 1. Kempeleen kunnanvaltuusto on
hyväksynyt 3.6.2019 § 49 § kokouksessaan Kempeleen asemakaavan muutoksen,
joka sijaitsee Linnakankaan tilasto- ja pientilastoalueella (112/026). Asemakaavan
muutoksella muodostuvat korttelin 26116 tontit 10−15, korttelit 26151−26152 sekä
niihin liittyviä katu- ja viheralueita.
SE

ELYJÄ

LAMMASAITAUS

FATBIKE-KOEAJOA
ARPAJAISIA

PONIAJELUA

teliin 2003 ja tontti 1(YH-alue)

LUKUKO

Kempeleen kunnanhallitus

Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | www.kempele.fi
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TOIMINTAA JA TEKEMISTÄ
KOKO PERHEELLE
KAUPPAKESKUS ZEPPELINISSÄ
LAUANTAINA 31.8. KLO 11-15!
Katso viikonlopun ohjelma netistä:
www.kempele.fi/hkk
Järjestää Kempeleen kunta yhteistyössä
yhteisöjen, järjestöjen, yritysten ja kauppakeskus
Zeppelinin kanssa.
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Hankkeiden lupa-asiakirjat ovat nähtävillä rakennusHankkeesta kertova
osallistumisja arviointisuunnitelma
nähtävillä 28.8.valvonnassa.
Naapureiden
mahdollisetonhuomautukset
27.9.2019 kunnan www-sivuilla osoitteessa www.kempele.fi/ajankohtaista/virallisethankkeesta
on
toimitettava
rakennusvalvontaan
kirjallikuulutukset, Kempeleen pääkirjastolla (os. Zeppelinintie 1) ja kunnan toimitiloissa
sena
13.2.2019
klo
15:00
mennessä.
Vihikari 10:ssä 2. kerroksen aulassa.

p.050 4636 520 Vihikari 10, 90440 Kempele
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-SHOW

LAJIESITT

Vireilletulo
Maankäyttö- jaToimenpide;
rakennuslain 62 Haetaan
ja 63 §:n mukaisesti
ilmoitetaan,
että Kempeleen
purkulupaa
Kempeleen
kunnankunta kuuluttaa vireille Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaavan laatimisen
talolle
(kerrosala
2393
m2
ja
tilavuus
11
088
m3),
vanja asettaa nähtäville kaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).
(kerrosala
265
m2 ja ja
tilavuus
1130
Osayleiskaava halle
koskeepaloasemalle
Sipolan (207/019),
Niittyrannan
(208/021)
Sarkkirannan
(102/008) tilastoalueita
ja pienalueita
sekä Keskustan
(101)
Santamäen
m3 sekä
taksiasemalle
(kerrosala
42tilastoalueen
m2 ja tilavuus
122
(007), Ollakan (006)
Riihivainion (005) pienalueita.
Suunnittelualue
rajautuu
etelässä
m3).jaPurkamistoimenpiteet
suoritetaan
keväällä
2019.
ja lännessä Limingan sekä Oulun ja Kempeleen väliseen kuntarajaan, pohjoisessa
Kempeleentiehen ja idässä Ketolanperäntien ja Rajakorventien välisiin peltoalueisiin.

28.8.2019
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Taajaman osayleiskaavan muutos ja laajennus, osittainen voimaantulo.
Hakija; Kempeleen
kunta
Kempeleen kunnanhallitus
on määrännyt
voimaan 18.6.2019 § 194 MRL:n 201 §:n
nojalla kunnanvaltuuston 11.3.2019 hyväksymän Taajaman osayleiskaavan valituksen
alaisten alueiden
ulkopuolisilta
alueilta. Osittainen
voimaantulo
ei koske valituksen
Sijainti;
Asemanseudun
osa-alueella
osoitteessa
Asealaisten kiinteistöjen 244-401-117-264, 244-401-117-88 ja 244-401-117-319 alueille
mantie
1
90440
Kempele.
Toimenpiteet
kohdistuu
kiinsijoittuvia selvitysalueita ja lähivirkistysaluetta Teppolantien varresta.
teistöihin
244-401-29-106
ja 244-401-172-0
sekä KortKaava tulee voimaan
tällä kuulutuksella
edellä esitetyllä
tavalla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet voi esittää
kunta/Rakennusvalvonta
kuulemisaikanaKempeleen
kirjallisesti: Kempeleen
kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12,
Hannu Paasovaara
90441 KempeleRakennustarkastaja
tai s-postiosoitteeseen kirjaamo@kempele.fi
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Pe 22.11.2019 klo 19.00
Pirilä-sali,
Piriläntie 145, 90440 Kempele

Liput 20€

Liput: Kempeleen kirjasto
(Tiketistä ostettuihin lippuihin +2,50€ palvelumaksu)

KEMPELEEN
KULTTUURIPASSI
Hae kulttuuripassisi lukuvuodelle
2019-2020 Kempeleen kirjastosta
tai kulttuuripassitapahtumista!
Kulttuuripassin avulla Kempeleen peruskouluiässä olevia lapsia ja nuoria kan
nustetaan hyödyntämään oman kunnan kulttuuritarjontaa vapaa-ajalla. Kerää
mällä kolme leimaa kulttuuripassiin saat keväällä todistusten jaon yhteydessä
kulttuuridiplomin. Diplomin suorittajat ovat mukana arvonnassa, jossa on hui
keita palkintoja! Leimoja saa Kempele Akatemian järjestämistä tapahtumista,
taidenäyttelyistä, kursseista ja kirjavinkkauksista.

Tapahtumia järjestävät:
•

Kempele-opisto

•

Kempeleen kirjasto

•

Liikuntapalvelut

•

Nuorisopalvelut

Seuraa kulttuuripassitapahtumia kotisivulla

www.kempele.fi/kulttuuripassi.
Tapahtumia päivitetään jatkuvasti!

Nähdään kulttuurin parissa!

€
€
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KIRJASTO
Tapahtumat

KEMPELEEN KIRJASTO

BAANAN VIRALLINEN AVAUS
PE 30.8. KLO 18.00

Zimmarin piha, puheita, musiikkia ja kahvitarjoilu

FROSTY RIVER -YHTYE, KLO 18.15
Työväentalon piha, kahvitarjoilu

AIOLOS-KUORO, KLO 18.30
Zytykkeen viereisessä puistossa

TAITEILIJAT ESITTELEVÄT TÖITÄÄN
Symposiumin taiteilijat: Marko An�la, Veera Komulainen, Leena Pukki
Työryhmä Katja Mää�ä, Päivi Lindell
Työryhmä Timo Tyynismaa, Jussi Hukkanen, Lasse Rimpilä
Työryhmä Päivi Pussila, Raimo Törhönen
Työryhmä Johanna Ruotsalainen, Susanna Ruotsalainen, Minna Mikkonen

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
PÄÄKIRJASTO
Ma-pe 10 - 20
La
10 - 15
Kirjasto suljetaan pyhien
aattoina klo 16.
Huom. Pe 6.9. pääkirjasto
avoinna klo 10 - 16.
TIETOTORI LÄHIKIRJASTO
– KOULUKIRJASTO
Koulutie 4B, 90440 Kempele
p. 044 497 2308. Sähköposti:
tietotori@kempele.fi
Ma
Ti
Ke
To
Pe

11-16
Suljettu
11-16
Suljettu
Suljettu

LINNAKANKAAN KIRJASTO OMATOIMIKIRJASTO
Linnakangastalo
Linnakaarto 20, 90450 Kempele
Käynti sisäpihan kautta, E-ovi
p. 050 3169 409 (pääkirjasto)
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Ma - pe 16 - 20 (omatoimiaika)
La
10 - 15 (omatoimiaika)
Näyttelyt pääkirjastolla
Elokuu:
Taide on tekemisen iloa - Maija-Liisa
Saarelan ja Pirkko Tihisen näyttely
Syyskuu: 23. - 29.9.
Kempeleen eläkeläisten näyttely

ART LINNAKALLIO GOES BAANA 2019
SYMPOSIUM
Pe 30.8. klo 10-14 Kempele Akatemia
Honkasentie 15, 90450 Kempele
Aiheena julkinen taide kunnissa ja kaupungeissa.
Ohjelmassa myös Art Linnakallio goes Baanan
taiteilijoiden esittelyä ja kahvitarjoilua.
Vapaa pääsy, tervetuloa!
Lisätiedot tapahtumasta:

Lokakuu: Muistojen mielikuvia
- Matti Hätälän näyttely
Kirjallisuuspiirit jatkuvat
syksyllä 2019!

Ke 28.8. klo 17.00-18.45 Sarjakuvalukuinto-työpaja. Kaikenikäisille
suunnatussa työpajoissa yhdistyvät
lukupiiritoiminta ja yhdessä piirtäminen. Työpajat järjestää Oulun sarjakuvakeskus. Vetäjänä toimii sarjakuvantekijä Veli-Matti Ural.
La 31.8. Kempeleen kirjasto mukana HKK:ssa! Kirjastolla klo 10.30 satutuokio, klo 11.00-13.00 syksyistä
askartelua ja klo 12.00-14.00 Oulun
Karva-Kaverit esittelevät lukukoiratoimintaa. Lukukoira tavattavissa!
La 14.9. klo 11.00 Tuija Nuojua esittää: Pitääkö se paikkansa? Näytelmä kertoo Kaija-kissasta, joka eräänä tuiki tavallisena päivänä on murheissaan. Onneksi päiväkodin keittäjämestari Kari-siili sattuu paikalle ja
saa Kaija-kissan pohtimaan asioita.
Näytelmässä lapset saavat osallistua ja auttaa Kaija-kissaa uuden päivän kohtaamiseen paremmalla mielellä. Lavalla musisoi ja näyttelee Tuija Nuojua kaikenikäisille (ikäsuositus
+4v.) n. 30 min.
Ke 9.10. klo 17.30 Vanhustenviikon
vierailija: FM, tietokirjailija Tuula Vainikainen. Aiheena ”Virkeänä vanhuuteen”. "Hyvä uni on yksi terveyden peruspilareista. Huonosti nukutun yön ja väsymyksen syynä voi olla
uusi kansantautimme uniapnea. Väsymys nakertaa myös muistia. Muistihäiriöt pelottavat monia, usein turhaan. Muistisairaus on mielenkiintoinen kumppani sekä sairastuneelle
että läheisille."
La 16.11. klo 11.00 Nuojuan teatteripaja esittää: Maatilan joulu. Maatilan
joulu -näytelmässä tavataan Maatilan elämää-esityksestä tutut tyypit – ”kyllä näääin on!” – ja seurataan
kuinka Pelle-pässi ja Lyydia-lammas
odottavat karitsaa syntyväksi. Pelleä stressaa karitsan syntyminen ja
joulun juhliminen ei voisi vähempää
kiinnostaa. Possukin on taas hukassa ja kaiken kukkuraksi herra Hösselströmiäkään ei näy kotiin työmatkaltaan. Löytääkö Martan Maatila joulurauhan ja miten käy possulle? Näytelmä sisältää musiikkia ja on
kestoltaan n. 30 min. Soveltuu kaikenikäisille.

Tutustu e-aineistoihin:

outi.finna.fi

Tavallisten miesten kirjallisuuspiiri
jatkuu to 29.8. klo 18.00. Kirjana Ollikainen, Aki: Pastoraali.
Tavallisten miesten kirjallisuuspiiri
seuraavan kerran to 26.9. klo 18.00,
jolloin kirjana Pamuk, Orhan: Punatukkainen nainen.
Kirjasto tarjoaa alkusyksyn piireihin tilan ja kahvit. Poikkeuksellisesti vetäjä on seuraavan kerran paikalla lokakuun piirissä.
Sari Holapan kirjallisuuspiiri jatkuu
syyskuussa. Kirjana Haahtela, Joel:
Perhoskerääjä. Tarkempi ajankohta
julkistetaan myöhemmin, seuraa ilmoittelua!
Satutuokiot jatkuvat jälleen syksyllä
to 5.9.2019 klo 10.00!
Ensimmäisellä satutuokiolla on luvassa satujoogaa.

Kirjasto somessa:
/ Kempeleen kirjasto

/ Kempeleenkirjasto
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LA 31.8.2019 KLO 12-14

Tule tapaamaan
lukukoiraa!
OULUN KARVA-KAVERIT
ESITTELEVÄT
LUKUKOIRATOIMINTAA.

Vapaa pääsy!

COLOURMIX PRESENTS

BRIGHT
MUSIC

Vanhustenviikon vieraana
Kempeleen kirjastossa:
FM, tietokirjailija

ENTRY
$10

La 14.9.2019 klo 11.00
Kempeleen kirjastossa
Käsikirjoitus ja lavalla: Tuija Nuojua
Ohjaus: Mika Nuojua
Esityksen kesto: n. 30min.
Sopii kaikenikäisille, ikäsuositus +4v.
Vapaa pääsy!
Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs.

KE 9.10.2019 klo 17.30
"Hyvä uni on yksi terveyden peruspilareista.
Huonosti nukutun yön ja väsymyksen syynä voi olla
uusi kansantautimme uniapnea. Väsymys nakertaa myös
muistia. Muistihäiriöt pelottavat monia, usein turhaan.
Muistisairaus on mielenkiintoinen kumppani
sekä sairastuneelle että läheisille."
Vapaa pääsy, tervetuloa!
KEMPELEEN KIRJASTO
KAUPPAKESKUS ZEPPELIN
3.krs.
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LIIKUNTAPALVELUT

ZIMMARIN SYKSY
Aukioloajat

• Maanantai 12.00 – 21.00 *
• Perjantai 9.00 – 20.00 *

• Tiistai – torstai 6.30 – 21.00 *
• Lauantai – sunnuntai 9.00 – 17.00 *

* Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika loppuu puoli tuntia ennen hallin sulkemista.

Vesivoimisteluiden viikko-ohjelma
Maanantai

14.15
18.00

Kevennetty vesivoimistelu, monitoimiallas
Yleinen vesivoimistelu, isoallas

Tiistai

7.30
15.00
17.30

Yleinen vesivoimistelu, isoallas
Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas
Yleinen vesivoimistelu, monitoimiallas

Keskiviikko

7.00
15.30
18.00

Yleinen vesivoimistelu – Teho, monitoimiallas
Yleinen vesivoimistelu, isoallas
AquaZumba, monitoimiallas (alkaen 4.9.)

Torstai

7.30
14.00
17.30

Yleinen vesivoimistelu, isoallas
Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas
Aqua Training, monitoimiallas (alkaen 5.9.)

Perjantai

13.30
17.00

Iisi vesivoimistelu, monitoimiallas
Yleinen vesivoimistelu – Teho, monitoimiallas

Sunnuntai

10.00

Yleinen vesivoimistelu, isoallas

vesivoimisteluun
erillismaksu

vesivoimistelussa
musiikkia

Monitoimialtaan varatut vuorot Allas suljettu muulta toiminnalta. Monitoimiallas on tarkoitettu
ensisijaisesti erityisryhmille. Muutokset mahdollisia. Ei viikolla 43 varattuja vuoroja.
Maanantai

AquaZumba
AquaZumba® on hauska ja tehokas
vesiliikuntalaji, jonka isäntänsä Zumba®
kehitti altaaseen, tietysti pääosin
lattarirytmeillä maustettuna. Tunti sopii
kaikille. Ohjaajana toimii Minna Lukkari. Tule
mukaan altaalle hikoilemaan, tästä ei Pool
Partyt parane! Tunnille mahtuu yhteensä 30
henkilöä. Ilmoittautuminen koko kaudelle
alkaa 19.8. netissä. Kausikortteja on jaossa
15 ensimmäiselle, hinta 96 €. Loput 15
paikkaa jaossa viikoittain aikaisintaan tuntia
ennen AquaZumban alkua palvelupisteellä,
hinta sisäänpääsy + 3 €. Lisätietoja
www.kempele.fi/Zimmari - Ajankohtaista
Aqua Training
Aqua Training on reipastempoinen,
musiikkiliikuntatunti vedessä.
Hyödynnämme treeneissä vedenvastusta,
välineitäkin käyttäen. Sama ohjelma
toistuu 3 vk. Ohjaajana toimii kokenut
vesiliikunnan ammattilainen Seija Salmi.
Tervetuloa mukaan hikoilemaan veteen!
Mukaan mahtuu yhteensä 30 henkilöä.
Ilmoittautuminen koko kaudelle alkaa
19.8. netissä. Kausikortteja on jaossa 15
ensimmäiselle, hinta 96 €. Loput 15 paikkaa
jaossa viikoittain aikaisintaan tuntia ennen
Aqua Trainingin alkua palvelupisteellä, hinta
sisäänpääsy + 3 €. Lisätietoja
www.kempele.fi/Zimmari - Ajankohtaista

PERHELIIKUNNAN SYKSYN 2019
ILOA LIIKUNNASTA –KALENTERI
19.8.-20.12.2019
Iloa liikunnasta - Jumpat
Maanantaisin klo 9.00 – 9.45
Kempele Akatemia, Honkasentie 15
Ennakkoilmoittautuminen 12.8. – 12.9.2019

14.15 - 14.45
15.00 - 15.30

Yleinen, Kevennetty vesivoimistelu (mm. veteraanit)
TK Liminka (2.9.–16.12.)

Tiistai

9.45 - 10.30
11.00 - 11.30
15.00 - 15.30
16.30 - 17.00
17.30 - 18.00

Yleinen vesivoimistelu, isoallas
Maa- ja kotitalousnaiset (3.9./1.10./5.11./3.12.)
Yleinen, Senioreiden vesivoimistelu
Kempeleen kunnan työntekijät (3.9.–5.11.)
Yleinen vesivoimistelu

Keskiviikko

7.00 - 7.30
9.45 - 10.30
14.00 - 14.30
15.30 - 16.00
18.00 - 18.45

Yleinen vesivoimistelu - Teho
Voitas-ryhmä (21.8.–11.12./ei 25.9.)
Starttaa terveyttä vedestä –ryhmä (2.10.–6.11./13.11.–11.12.)
TK Tyrnävä (28.8.–4.12.)
AquaZumba (4.9.–27.11.)

Torstai

10.00 - 10.30
14.00 - 14.30
17.30 - 18.15

TK Rantsila (12.9.–19.12.)
Yleinen, Senioreiden vesivoimistelu
Aqua Training (5.9.–28.11.)

Perjantaisin klo 9.30 – 10.15
Röllipuisto, Satumaantie
Ei ennakkoilmoittautumista

Perjantai

13.30 - 14.00
17.00 - 17.30

Yleinen, Iisi vesivoimistelu
Yleinen vesivoimistelu - Teho

Lauantai

8.00 - 11.00

Iloa liikunnasta - Satujooga
Torstaina 5.9. / 3.10. / 7.11. / 5.12.
klo 10.00 – 10.30 Kempeleen pääkirjasto,
Zeppelinintie 1. Yhteistyössä: Kempeleen
pääkirjasto. Ei ennakkoilmoittautumista.

Vauvauinti

Maanantaisin klo 17.30 – 18.15
Kokkokankaan päiväkoti, Haukkakaarto 13
Yhteistyössä: Kempeleen naisvoimistelijat
Ennakkoilmoittautuminen 12.8. – 12.9.2019
Keskiviikkoisin klo 13.30 – 14.15
Kempele Akatemia, Honkasentie 15
Ennakkoilmoittautuminen 12.8. – 12.9.2019
Iloa liikunnasta - Puistoliikunta
Maanantaisin klo 9.30 – 10.15
Kuovinpuisto, Kuovintie
Ei ennakkoilmoittautumista

Iloa liikunnasta - Vanhempi-vauva-tanssi
Torstaisin klo 14.00 – 14.45
Kempele Akatemia, Honkasentie 15
Ennakkoilmoittautuminen 12.8. – 12.9.2019
Iloa liikunnasta - Liikuntaneuvonta
Perjantaisin klo 12.00 – 15.00
Kempeleen terveyskeskus, Kirkkotie 21
Ennakkoilmoittautuminen
Tiedustelut: anniina.pitkala@kempele.fi
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
www.kempele.fi/liikuntapalvelut Syyskauden toiminta 2019
Liikuntasuunnittelija Anniina Pitkälä (Iloa
liikunnasta -hanke), anniina.pitkala@
kempele.fi, p. 040 6642846

SOVELTAVA LIIKUNTA SYKSY 2019
Erityislasten liikuntakerho
• Santamäkitalolla torstaisin, 12.9. alkaen
• 7-10-vuotiaat klo 17.00 – 17.55
• 11-16-vuotiaat klo 18.00 – 18.55
Liikuntakerhossa tutustutaan erilaisiin
liikuntalajeihin ryhmäläisten toiveiden
mukaan, harjoitellaan sääntöjä ja ryhmässä
toimimista. Luvassa uusia kokemuksia ja
onnistumisia liikunnan parissa.
Kehitysvammaisten liikuntaryhmä yli
15-vuotiaille
• Zemppi Areenalla perjantaisin
klo 13.30 – 15.00, 16.8. alkaen.
Liikuntaryhmässä pelaillaan erilaisia
pallopelejä ja tutustutaan erilaisiin
liikuntalajeihin.

Hyvän mielen liikuntaryhmä
• Keskiviikkoisin klo 15.00 – 16.00
Ryhmään voit tulla kokeilemaan erilaisia
liikuntalajeja, hakemaan vinkkejä liikuntahar
rastamiseen tai tulla etsimään kadoksissa
ollutta kipinää liikuntaan. Ryhmä on tarkoi
tettu mielenterveyskuntoutujille.

Soveltava kuntosali
• Tiistaisin klo 11.30 – 12.30
• Torstaisin klo 12.00 – 13.00
Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, joiden on
vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan
liikuntaan ja joiden liikunta vaatii sovelta
mista ja erityisosaamista ja jotka tarvitsevat
apua kuntosalilaitteiden käytössä ja niille
menemisessä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen ryhmiin
www.kempele.fi/soveltavaliikunta
Erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti,
p. 040 5704711, juha.vuoti@kempele.fi
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NUORISOPALVELUT

NUORISOTYÖ
Lasten ja nuorten säännöllinen toiminta
kouluilla ja lasten- ja nuortentiloilla alkaa
syyskuun alusta. Toiminnat ovat ilmaisia.
Lasten- ja nuortentilat ovat avoimia ko
koontumispaikkoja. Kempeleessä lasten- ja
nuortentilalla on aina vähintään kaksi nuori
sopalvelujen työntekijää turvallisuuden ja laa
dukkaan ohjauksen takaamiseksi. Lasten- ja
nuortentilatoiminta perustuu yhdessä teke
miseen, joten toisten huomioiminen on tilalla
tärkeää. Kaverit ovat osa nuoruutta ja tilalla
voi kokoontua isommallakin joukolla.
AKATEMIAN LASTEN- JA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
to klo 13.00-14.30 Lasten maker-ryhmä
(digitaalista värkkäystä, robotteja,
3D-tulosteita)
to klo 14.30-16.00 Lasten digi-ryhmä
(verkkolehden tekemistä, valokuvausta, vide
ointia ja editointia, sometaitoja)
Lisätietoja Heidi Marjomaa-Mikkola ja
Matias Jurmu
Nuoret
(7.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat):
ma klo 17.00–20.00 nuortenilta
ke klo 17.00–20.00 nuortenilta
to klo 17.00–20.00 nuortenilta
Pelitalo (lasten ja nuorten pelaamista)
ti klo 16.00-19.00
Yökahvilat perjantaisin
(7.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat):
pe klo 18.00–23.00
(30.8., 6.9., 13.9., 20.9., 27.9.)
Yhteistyössä seurakunnan
nuorisotyön kanssa
LINNAKANKAAN LASTEN- JA
NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
ma klo 12.30–15.00 pelailua
ti klo 12.30–15.00 pelailua
TIETOTORIN LASTEN- JA NUORTENTILA
Lapset (3.-6.-luokkalaiset):
ma klo 12.30–15.00 askartelua ja pelailua
ti klo 12.30–15.00 askartelua ja pelailua
to klo 12.30–15.00 pelailua ja kisailuja
Aukioloissa voi olla muutoksia. Ajantasainen
tieto löytyy tilojen ovi-ilmoituksissa ja Nuori
sopalveluiden Facebookista ja Instagramista.
NUORISOVALTUUSTON HAKU (NUVA)
kaudelle 2020-2021
Haku on avoinna verkossa
ajalla 9.9.-20.10.2019 Kempeleen
nuorisopalvelut.fi/nuorisopalvelut.
Nuorisovaltuustoon haetaan 12 varsinais
ta jäsentä ja 4 varajäsentä, jotka ovat iältään
13-18 –vuotiaita kempeleläisiä. Ehdokasmää
rä ratkaisee, onko hakijoita tarpeeksi nuoriso
vaaleihin. Nuorisovaalit järjestetään, jos haki
joita on paljon. Muutoin hakijat haastatellaan.
Vaalit järjestetään viikolla 46 ja äänestys hoi
detaan lappuäänestyksellä kouluilla.
Nuvaan haetaan reipasta, sosiaalista, yhteis
työkykyistä, oma-aloitteista ja nuorten asiois
ta kiinnostunutta nuorta. Hakijalla ei tarvitse
olla aiempaa vaikuttamistaustaa, eikä kou
lumenestys vaikuta valintaan. Sillä on väliä,
että olet aidosti kiinnostunut, sitoutunut ja si
nulla on tahto vaikuttaa nuorten asioissa.
Lisätietoja Sanna Tauriainen p. 050 3078 981
tai sanna.tauriainen(at)kempele.fi

NUORTEN TIETO- JA
NEUVONTAPALVELU
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu tarjoaa kai
kille alle 30-vuotiaille kempeleläisille maksu
tonta tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa
nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja
tilanteissa.

Tavoitat Kempeleen nuorten tieto- ja neu
vontapalvelun puhelimitse, soittamalla tai
viestillä sekä WhatsAppin kautta, p. 050
3169 694. Voit myös jättää yhteydenotto
pyynnön yhteydenottolomakkeella osoittees
sa www.kempele.fi/nuorisopalvelut.
LASTEN JA NUORTEN MEDIARYHMÄT
Oletko kiinnostunut somesta, kuvaamises
ta, bloggauksesta tai haluatko toimia nuo
risopalvelujen omana reportterina? Ryhmät
ideoivat ja tuottavat materiaalia nuorisopal
velujen julkaisuihin, kuten verkkolehteen tai
Instagramiin. Osaatko tai oletko kiinnostunut
oppimaan esimerkiksi videoiden tekemistä,
kuvien muokkausta tai markkinointia? Tu
le mukaan ja kerro hauskat/hullut ideasi, ne
ovat parhaita! Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Heidi Marjomaa-Mikkola ja Matias Jurmu

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

NUORTEN
TYÖPAJATOIMINTA
Starttipaja Zuumi tarjoaa tukea alle 29-vuo
tiaiden työttömien ja ilman opiskelupaikkaa
olevien nuorten elämänhallintaan. Pajalle ha
keudutaan kunnan kotisivuilla olevan lomak
keen kautta, kaikki hakijat haastatellaan.
Seinättömän työpajan työvalmennus tar
joaa tukea ja ohjausta kempeleläisille alle
29-vuotiaille työttömille työnhakijoille. Sei
nättömälle 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.

TAPAHTUMAT
POP-UP LASTEN HULINAA/
HKK tapahtumia
ke 28.8. klo 17.00-19.00 Lasten Disco ja
pelitalo Akatemian tila
pe 31.8. klo 18.00-23.00
Yökahvilan avajaiset Akatemialla
la 30.8. klo 11.00-15.00 Elokuva,
polkuautoja, maker-toimintaa ja
pelinurkka Zeppeliini

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
Petri Huurinainen, p. 044 4972 286
Etsivät nuorisotyöntekijät
Niko Vastola, p. 050 3163 740
Kaisa Alatalo, p. 050 3163 741
Starttipaja Zuumi
Pilvi Vuomajoki, p. 050 3163 766
Sanna Härmä, p. 050 3163 768
Seinätön työpaja
Stiina Leino, p. 040 6634 195
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@kempele.fi
Lisää tietoa toiminnastamme osoitteesta
www.kempele.fi/nuorisopalvelut

/ Kempeleen nuorisopalvelut

/ @kempeleen_nuorisopalvelut
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KEMPELE-OPISTO
ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEN 2019-2020 OPINTOIHIN on
alkanut. Tämä koskee myös kevään 2020 kursseja. Ilmoittautuminen
on mahdollista nettisivumme kautta osoitteessa kempele.fi/KempeleAkatemia ja vapaa-aika/Kempele-opisto tai puhelimitse p. 050 463 6431.
Lukuvuoden 2019-2020 opinto-ohjelman voi noutaa Zeppelinin kirjastolta
tai Kempele-opiston toimistolta, osoite Honkasentie 15 B. Opinto-ohjel
man näköisversio löytyy Kempele-opiston nettisivulta, mistä se on myös
mahdollista tulostaa.
Huom! Taitolan tila Asemantiellä ei ole enää käytössä. Taitolan toiminnot
siirtyvät uuteen tilaan osoitteeseen Honkasentie 15 B.

KEMPELE-OPISTOSSA ON LUKUVUONNA 2019 - 2020
KÄYTÖSSÄ SEURAAVAT MAKSUETUUDET:
1. Kempeleläiset työttömät saavat lukuvuoden aikana yhden
kurssin ilmaiseksi (ei koske musiikin yksilöopetusta). Opiskelijan
tulee itse anoa opistolta mahdollista maksuetuutta noin viikkoa en
nen kurssin alkamista. Mikäli käytät tätä etuutta, et ole oikeutettu
toiseen alennukseen (opintoseteliavustus).
Toimi näin: Toimita TE-palveluiden todistus työnhaun voimassa
olosta opiston toimistoon (käyntiosoite: Honkasentie 15 B) tai säh
köpostitse osoitteeseen kansalaisopisto@kempele.fi tai postitse
osoitteella Kempeleen kunta, Kempele-opisto, PL 12, 90441 Kem
pele. Todistuksen tulostuspäivä ei saa olla kahta viikkoa vanhem
pi. Myönnämme alennuksen työvoimahallinnon 02 = työtön koodilla. Kempele-opisto ei ole velvollinen palauttamaan jälkikäteen
maksuja, jotka ovat johtuneet maksuetuuden käyttämättä jättämisestä. Työttömän maksuetuus on henkilökohtainen.
2. Kempeleläisiltä 90 vuotta täyttäneiltä ei peritä kurssimaksuja. Tämä huomioidaan henkilötunnuksen perusteella laskutuk
sen yhteydessä.
3. Opetushallituksen opintoseteliavustusta myönnetään hakemuksesta Opetushallituksen kohderyhmiin kuuluville henkilöille, joita ovat senioriväestö, eläkeläiset, oppimisvaikeuksia kokevat, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja työttömät.
Opiskelija voi käyttää opintoseteliä maksuvälineenä lukuvuonna
2019-2020 Kempele-opiston järjestämän koulutuksen yksittäisen
kurssin maksamiseen tai kurssimaksun alennukseen.

Mikäli olet oikeutettu johonkin opiston tarjoamaan maksuetuuteen, älä
maksa kurssimaksua ilmoittautumisen yhteydessä vaan ota yhteyttä opis
ton toimistoon maksuetuuden saamiseksi. Kempele-opisto ei ole velvollinen palauttamaan jälkikäteen maksuja, jotka ovat johtuneet maksuetuuden käyttämättä jättämisestä.
Kempele-opiston kurssimaksujen maksamiseen on mahdollista käyttää
sähköistä Smartumia ja ePassia. Tällöin kurssimaksu täytyy suorittaa
heti ilmoittautumisen yhteydessä. Jälkikäteen näiden maksuvälineiden
huomioiminen ei ole mahdollista. Jos maksat ePassilla liikuntakursseja, ei
ostoskoriin saa valita muita kursseja samanaikaisesti.
Kempele-opisto on mukana Hyvä Kasvaa Kempeleessä –tapahtumas
sa, joka järjestetään 31.8. klo 11-15 Zeppelinissä. Kempele-opiston Pop
up-piste löytyy entisen Seppälän tilasta. Opiston Pop-up –pisteellä voit
tutustua esillä oleviin soittimiin ja opetella soittamaan niillä jopa kappa
leen! Lisäksi kädentaitojen työpajassa voit perehtyä makramee –solmei
lun saloihin.
Digittääkö?
Kempele-opisto on mukana DIGITTÄÄ-hankkeessa, joka on Meri-Poh
jolan opistopiirin yhteishanke. Sen tarkoituksena on vahvistaa maakun
tien asukkaiden perus- ja digitaitoja. Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan
ja Kainuun maakuntien alueilla. DIGITTÄÄ-hanke toimii Opetushallituk
sen myöntämän valtionavustuksen turvin. Avustus tukee erittäin tärkeää
ja ajankohtaista asiaa. Tiedon hallinnan, elinikäisen oppimisen vuorovai
kutuksen sekä itsensä johtamisen taidot korostuvat digiajassa. DIGIT
TÄÄ-hankkeen avulla autetaan kahden maakunnan asukkaita hankkimaan
digiosaamisen perustaidot ja monipuolista medialukutaitoa. Näin pie
nennetään yli 600 000 heikkojen digitaitojen omaavien ihmisten joukkoa.
Hankkeella edistetään kansalaisten työnsaantia ja vahvistetaan paitsi työl
lisyyttä myös kansallista kilpailukykyä. Digitaidot ovat hyvää vauhtia muo
dostumassa kansalaisten perustaidoksi nopeasti digitalisoituvassa yhteis
kunnassa. On tärkeää, että pidämme kaikki mukana tässä kehityksessä.

Tule sinäkin kertomaan millaista koulutusta kuntalaisille tarvitaan!
Digittää hankkeen Pop up-piste on Hyvä Kasvaa Kempeleessä
–tapahtumapäivänä 31.8. Zeppelinin keskustorilla.

4. Mikäli anot opintosetelietuutta työttömyyden perusteella, tulee
sinun toimittaa myös TE-palveluiden todistus työnhaun voimas
saolosta Kempele-opistolle. Todistuksen tulostuspäivä ei saa olla
kahta viikkoa vanhempi. Myönnämme alennuksen työvoimahallinnon koodeilla 02 = työtön ja 03 = lomautettu. Kempele-opisto ei ole velvollinen palauttamaan jälkikäteen maksuja, jotka
ovat johtuneet maksuetuuden käyttämättä jättämisestä. Työttömän maksuetuus on henkilökohtainen.
• Opintosetelietuutta myönnetään hakemusten saapumisjärjestyk
sessä avustukseen oikeutetuille henkilöille niin kauan kuin mää
rärahaa on jäljellä.
• Etuutta voi hakea ainoastaan tähän tarkoitetulla opintoseteliha
kemuksella (ei esim. puhelimitse, teksti-, vastaaja- tai sähköpos
tiviestillä eikä muulla hakemuksella).
• Setelin arvo on 20 euroa.
• Opisto ei palauta rahaa, mikäli kurssi on halvempi kuin 20 euroa.
• Opintoseteli on saajalleen henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa
rahaksi.
• Opintosetelietuutta voi käyttää vain kerran lukuvuoden aikana.
• Opetushallituksen päätöksen mukaan eläkeläinen on henkilö,
joka saa kansan-, työ- tai sairaseläkettä eikä hän ole ansiotyös
sä. Senioriväestöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä (ehdon
tulee täyttyä kurssin alkuun mennessä). Oppimisvaikeuksia kokevien osalta määrittelyn lähtökohtana on henkilön oma koke
mus oppimisvaikeuksista. Alhaisen pohjakoulutuksen omaavilla tarkoitetaan henkilöitä, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä
koulutusta. Työttömät ovat henkilöitä, jotka ovat ilman työtä ja
kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn
alkamista. Työttömäksi voidaan lukea myös pitkähköksi ajaksi lo
mautetut henkilöt.

Kirkonkylän päiväkoti
Hovintie 5, Puh: 044 497 2234
Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 4636 350
Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13,
Puh. 050 463 6360
Ylikylän päiväkoti
Haukkasuontie 2,
Puh. 050 4636 369
Pikkukokon päiväkoti
Pikkukokko 2, Puh. 050 463 6373
Linnakankaan päiväkoti
Linnakaarto 20,
Puh: 050 4636 666
Santamäen päiväkoti
Peltomiehentie 5,
Puh: 044 4972 244
Kirkonkylän
esikoulupäiväkoti
Koulutie 6
Puh. 044 497 2243
Terveyskeskus
Kirkkotie 21
Puh: 558 72100,

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

1. Ilmoittaudu haluamallesi kurssille joko puhelimitse opiston
toimistoon tai netin kautta. Netin kautta ilmoittautuessasi älä
maksa kurssimaksua. Opintoseteliavustus huomioidaan laskutuksen yhteydessä hakemuksen perusteella, mikäli avustusta on jäljellä.

3. Voit toimittaa opintosetelihakemuksen postitse, sähköpostin liitteenä tai tuomalla sen opiston toimistoon. Postiosoi
te on Kempeleen kunta, Kempele-opisto, PL 12, 90441 Kempele.
Sähköpostiosoite on kansalaisopisto@kempele.fi. Käyntiosoite on
Honkasentie 15 B.

Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11,
Puh: 050 463 6340

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

MIKÄLI OLET OIKEUTETTU OPINTOSETELIAVUSTUKSEEN
JA HALUAT HAKEA ETUUTTA, TOIMI NÄIN:

2. Palauta opintosetelihakemus täytettynä ja allekirjoitettuna
Kempele-opistolle ilmoittautumisen jälkeen. Opintosetelihake
muslomake löytyy Kempele-opiston nettisivulta tai sen voi noutaa
Zeppelinin kirjastolta (Zeppelinintie 1) tai Kempele-opiston toimis
tolta (Honkasentie 15 B).

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

Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 4636483

Tervetuloa oppimaan ja harrastamaan
Kempele-opiston kursseille!

ASUKASTUPA

KEMPELEEN ASUKASTUPA
- kaikkien kuntalaisten olohuone

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.
Tuvan tapahtumia:
• Tiistaisin klo 10-12 käsityöpiiri kaikille käsitöistä tai

askartelusta kiinnostuneille

• Käsityökerho parittomilla viikoilla perjantaina klo 10
• Tuolijumppaa keskiviikkoisin klo 11-11.45, sisältää helppoja liikkei

tä, joita kukin voi tehdä oman jaksamisen mukaan. Sopii myös pyö
rätuolissa istuville. Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista.

• Asukastupa mukana Hyvä kasvaa Kempeleessä -tapahtumassa

la 31.8. Zeppelinissä.

• Diakonian Aamukahvila ti 3.9. klo 10
• Syyskuussa tulossa laulutuokio ja suunnitelmissa myös miesten

porinapiiri, seuraa ilmoitteluamme.

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 A
90450 Kempele
Kempele-opisto
Honkasentie 15 B
90450 Kempele
Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409

• Senior Shop -liikkuva vaatekauppa ti 1.10. klo 11-14

Virkistysuimala Zimmari
Pekurintie 1,
Puh: 050 316 9406

Jäsenmaksun 10€ voit maksaa Tuvalla käydessäsi,
jäsenkortin saat Tuvalta.

Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1,
Puh. 050 463 6390

Tervetuloa tutustumaan asukastuvan viikko- ja
kuukausiohjelmaan: www.kempeleenasukastupa.net

www.kempele.fi •
m.kempele.fi

