
KEMPELE-SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2018 

1 JOHDANTO 
Kempele-Seura ry on perustettu 11.9.1997 ja virallinen yhdistys on ollut 20.2.1998 lähtien. 
Suomen Kotiseutuliiton jäsen vuodesta1998. 

2 YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Kempele-Seura ry:n kevätkokous oli Asukastuvalla 22.3.2018, jossa 9 osanottajaa ja 
syyskokous 20.11.2018 samoin Asukastuvalla, jossa oli 13 osanottajaa. Kempele - Seuran 
puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Jaana Koski. 

3 JOHTOKUNTA 
Reino Laitinen, puheenjohtaja 
Timo Still, varapuheenjohtaja 
Pentti Pylvänäinen sihteeri, rahastonhoitaja 
Rita Kumpulainen, Eeva Sandman, Timo Paakki, Anssi Lampela, Jaana Koski ja Minna 
Lehtomaa 
Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana 10 kertaa enimmäkseen kunnan tiloissa ja 
käsitellyt 82 pykälää. Kokouksiin osallistumisprosentti on ollut 79 %. Asioita on hoidettu 
myös netin kautta. 

4 JÄSENISTÖ 
Yhdistyksessä oli 31.12.2018 maksaneita jäseniä 66 joista 7 ainaisjäsentä. Uusia jäseniä 
liittyi vuoden aikana yhdeksän. Jäsenmaksun suuruus oli henkilöjäseneltä, 10 euroa, 
kannattajajäseneltä 35 euroa ja ainaisjäseneltä 80 euroa. 

5 TIEDOTUS 
Yhdistys on tiedottanut toiminnastaan kerran vuodessa jäsenkirjeellä kevätkokouskutsun 
yhteydessä sekä kuntatiedotteissa ja Rantalakeus- lehdessä. Päivitettävinä tiedotus- ja 
julkaisukanavina toimivat yhdistyksen kotisivu osoitteessa http://kempele-seura.blogspot.fi/ 
ja yhdistyksen Facebook-sivu. 

6 VARSINAINEN TOIMINTA 
- julkaistiin Anssi Lampelan tutkimus ja kirja Kempeleläiset toisiaan vastaan vuoden 

1918 tapahtumista Kempeleessä. Kirjasta otettiin 200 kappaleen painos. 
- luovutettiin kirjastoon lähinnä musiikkisisältöisiä VHS- nauhoja digitoitavaksi 
- järjestettiin 17.6.2018 Kempele – Seuran 20- vuotisjuhla 
- haettiin ja saatiin Kotiseutuliiton ansiomerkkejä kultainen Timo Paakki sekä hopeiset 

Maija Jaakola, Anni Näyhä, Jaakko Penttilä ja Pentti Pylvänäinen 
- sovittiin kunnan kanssa vanhojen purettavien rakennusten valokuvauksesta 
- rakennettiin Kirkkotien varteen museolle vanhan mallinen maitolaituri, joka otettiin 

käyttöön juhannusjuhlassa 
- toteutettiin kulttuuripyöräretki, jossa Anssi Lampela kertoi vuoden 1918 

Kempeleläisten tapahtumapaikkojen historiaa ja tapahtumia. Osallistujia oli noin 60. 
- osallistuttiin merkittävällä panoksella vanhanajan viikolle, juhannusjuhlaan ja 

kesämarkkinoille mm. erilaisissa rooleissa, perinneruokien tarjoilussa, 
käsityötaitojen esittelyssä vanhojen autojen näyttelyssä….Vanhanajan viikko on 
saanut usealta taholta myönteistä palautetta. 

- teetettiin ja myytiin kuvallisia Kempele mukeja 800 kpl 

http://kempele-seura.blogspot.fi/


- osallistuttiin Viron 100 -vuotis tapahtumien järjestelyyn 
- tehtiin museolla talkoilla erilaisia korjaustöitä kuten portaita, portteja… 
- tuettiin Wanhan kirkon ystävien kautta kirkon restaurointityötä ja Oulun seudun 

muistiyhdistyksen konserttia. 
- tehtiin Kempele – Seuran esite 
- osallistuttiin yhteistyössä kunnan järjestämään juhannusaaton juhlaan, osallistujia 

oli n.350. 
- Vihiluodon kyläyhdistyksen merenrannan risusavottatalkoisiin osallistui useita 

seuran jäseniä. 
- osallistuttiin Hyvä kasvaa Kempeleessä tapahtumaan. Toiminnan esittelyyn ja 

tuotemyyntiin Minna Lehtomaa, Anssi Lampela,Timo Paakki ja Timo Still. 
- tehtiin kunnalle ehdotuksia ja aloitteita mm. kotiseutuopas toiminnan 

käynnistämisestä, luutapatsaasta, 
- pelattiin haastekeilailuottelu Kunnan hallinto vastaan Kempele –Seura, josta 

sovittiin tehtäväksi vuosittainen perinne joulukuun toisena torstaina. 
- Kempele - Seuran ja toimintaa esiteltiin kuntatiedotteen yhteisöliitteessä. 
- osallistuttiin museon jouluun mm. Reino Laitinen joulupukkina ja tarjottiin glögiä ja 

pipareita.  

7 EDUSTUS JA OSALLISTUMISET  
- Osallistuttiin Kotiseutuliiton Vuoden kotiseututeos kisaan Kempele – meri luovutti 

helmen kirjalla 
- Kunnan järjestämään yhteisöiltaan osallistuivat Jaana Koski, Timo Paakki ja Pentti 

Pylvänäinen 
- Timo Stillille myönnettiin kunnan Kulttuurin Kempele palkinto 
- Kotiseutuliiton vuosikokoukseen ja valtakunnallisille kotiseutupäiville 

Lappeenrantaan 11.-13.8.2018 osallistuivat Pentti ja Anna Pylvänäinen 
- Kunnan nimistötoimikunnassa on toiminut Kempele – Seurasta Kalevi Loukkola ja 

Timo Paakki 

YHTEENVETO 
Toiminta on ollut seuran perinteistä kotiseututyötä. Kuva-aiheinen Kempele muki oli 
myyntimenestys ja kirjatkin tekivät vielä kauppaa, joten taloudellinen tilanne vahvistui. 
Museon vanhanajan viikko ja erilaiset talkoot olivat onnistuneita ja yhteistyö kunnan 
kanssa toimi hyvin. 
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