
KEMPELE-SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2019  

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 27.3.2019, jossa 10 osanottajaa ja 
syyskokous 26.11.2019 Kempele opistolla, kokoukseen osallistui 11 yhdistyksen jäsentä. 
Kempele - Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Jaana Koski. 

3 JOHTOKUNTA 
Jaana Koski puheenjohtaja, Timo Still varapuheenjohtaja, Pentti Pylvänäinen sihteeri/
rahastonhoitaja, varsinaiset johtokunnan jäsenet Rita Kumpulainen, Eeva Sandman, Timo 
Paakki, Anssi Lampela, Pinja-Riikka Karvonen ja Minna Lehtomaa. 
Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana 10 kertaa ja käsitellyt 75 pykälää. Kokouksiin 
osallistumisprosentti on ollut 56 %. Asioita on hoidettu tarvittaessa myös netin kautta. 
Kotiseutupelitoimikunta on valmistellut Kempeleen Helmi lautapelihanketta itsenäisesti. 

4 JÄSENISTÖ 
Yhdistyksessä oli 31.12.2019 maksaneita jäseniä 78 joista 6 ainaisjäsentä. Uusia jäseniä 
liittyi 2. Jäsenmaksu oli 10 €, yhteisöjäseneltä 30 € ja ainaisjäseneltä 80 euroa. 

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

6 VARSINAINEN TOIMINTA 
Tuotteet 
- Kempele mukeja tilattiin ja myytiin vielä pienen 30 kpl lisäerän. 
- Kempeleen Helmi lautapelin saatiin valmiiksi ja myyntiin marraskuun lopulla. Peli 

sisälsi pelilaudan, nopan ja nappulat, 63 kotiseutu aiheista pelikorttia, peliohjeen 
sekä 36 sivuisen kotiseutua käsittelevän tietopaketti kirjasen. Pelistä otettiin 1000 
kappaleen painos. Mediajulkisuudessa, myynnin järjestelyssä ja myynnissä 
onnistuimme erinomaisesti.  

Aloitteet 
- Teimme aloitteen kotiseutuopas koulutuksen käynnistämisestä yhdessä kunnan ja 

kansalaisopiston kanssa, joka toteutuu nyt yhteistyössä lähialueen kuntien kanssa.  
- Tiedustelimme ja kiirehdimme aiempaa Luutapatsas kuntalaisaloitteen tilannetta ja 

toteutusta. 
- Ehdotimme Kulttuurin Kempele palkintoa Tuija Nuojualle ja hän sai sen. 
- Ehdotimme ”Flash mop” tyyppistä tilaisuutta Zeppelinin keskustorille, jonka lukion 

kuoro toteutti. 
- Ehdotimme muovitonta kestokassihanketta kunnan kanssa, jonka kirjasto toteutti. 
- ”Tonnin idea” kilpailussa emme onnistuneet. 

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


Talkoot ja yhteistoiminta 
- Kutsuimme kunnan Sivistys-ja hyvinvointijohtajan johtokunnan kokoukseen 

ideoimaan ja keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista, osapuolten lähiajan 
hankkeista ja tavoitteista. 

- Osallistuimme kotiseutumuseon kevätsiivous talkoisiin. 
- Osallistuimme Tuija Nuojuan vetämään draamailtapäivään tavoitteena esittää 

muutama pikkudraama museon Vanhanajan viikolla.  
- Purettavasta Takkisen vanhasta aittarakennuksesta purimme uusiokäyttöön 

rakennusmateriaalia museon huoltorakennuksen sisäänkäynnin porrastasanteen ja 
portaiden uusimiseen.  

- Museon talkoissa siirsimme ison myllynkiven huoltorakennuksen porraspielestä 
yhden aittarakennuksen porraskiveksi. Maalasimme kengityksessä uusitut 
alimmaiset seinähirret sekä tallirakennuksen ja aittarakennusten ovet sekä 
ovenpieli- ja nurkkalaudat.  
Pihakeinu ja lipputanko saivat myös uuden maalikerroksen pintaansa.  

- Yhteistoiminta Kempeleen kunnan kanssa on ollut joustavaa ja tuloksellista mm. 
museon korjaustalkoissa ja Kempeleen Helmi pelin kortti- ja tekstikirjasen 
faktatietojen tuottamisessa. Samaa voimme todeta toiminnasta myös Kempeleen 
Seurakunnan kanssa. 

Toiminta 
- Perustimme 16.1.2019 pelitoimikunnan Pentti Pylvänäinen, Timo Paakki, Timo Still 

ja Pinja-Riikka Karvonen toteuttamaan Kempeleen Helmi lautapeli. 
- Jatkoimme purettavien vanhojen rakennusten valokuvausta mm. Ylikylän koulu ja 

Viljapuron leirintä- alue. 
- Ideoimme Kempeleläistä valokuvauskilpailua, jonka parhaista otoksista 

toteutettaisiin seinäkalenteri. 
- Puheenjohtaja Jaana koski vierailit ennen äitiyslomaasa kouluilla museolaukun 

kanssa. 
- Järjestimme Kempeleen vanhan kirkon maalausten restauroinnista 

esitelmätilaisuuden, jossa Timo Paakki käytti Kempele – Seuran ja Anssi Lampela 
Maakuntamuseon puheenvuoron. Osanottajia oli noin 70. 

- Tiedustelimme kunnan varastossa olevia Lakeuden äärellä kaupungin naapurina 
kirjoja. Saimme niitä 600 kpl:tta ilmaisjaettavaksi mm. yhteistyökumppaneille ja 
eläkeläisjärjestöille. 

- Kiirehdimme kunnan omistamien museorakennusten kengittämistä. Kuluneen 
kesän aikana kengitys toteutuikin sitten lähes kokonaan ja loppuosa toteutuu 
kesällä 2020. 

- Osallistumme 1960- luku teemaisen vanhanajan viikon suunniteluun ja viikon 
toteutukseen viidellä pikku draamalla (nuorten muodin” siunustelua” maitolaiturilla, 
Ruotsiin muuton valmistelua rintamamies talossa, turpamökin pariskunnan 
osakkeenosto, pyykin pesu ja kätilön vierailu) Pajupillien tekoa opastaen ja tehden 
satoja pillejä. Hankittiin esittelyyn Mobilisteilta vanhoja autoja. Perinteiseksi 
muodostuneelle yhdessä kunnan kanssa järjestetylle viikolle osallistui yhteensä 
noin 1100 henkilöä. 

- Osallistuimme kesämarkkinoille toiminnan esittelyin ja mehuja- lettutarjoilun. 
Osallistujia oli noin 700. 

- Järjestimme Linnakankaalle pyöräretken, jossa esiteltiin aluetta ja sen historiaa. 
Sateiselle retkelle osallistui 10 henkilöä. 
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- Pidimme museolla porinapiirin neljänä heinäkuun torstaina. Teemana olivat neljän 
eri kylän muistelut ja tarinatuokiot. Osallistujia oli yhteensä 74 henkilöä. 

- Kempeleen vanhan kirkon korjaukseen tukemiseen osallistuimme ostamalla 
paanunauloja 2 kappaletta. 

- Osallistuimme Museon joulutapatumaan tarjoamalla mehua ja omalla esittely- ja 
myyntipisteellä. Osallistujia oli noin 1800 henkilöä. 

7 EDUSTUS JA OSALLISTUMISET  
- Osallistuimme Kotiseutuliiton Vuoden kotiseututeos kisaan Kempeleläiset toisiaan 

vastaan kirjalla. 
- Pohjois-Pohjanmaan toimijoiden kokoukseen osallistuivat Jaana Koski ja Timo 

Paakki. 
- Osallistuimme Vihiluodon kesätapahtumaan, jossa Timo Still, Timo Paakki ja Pentti 

Pylvänäinen luovuttivat Vihiluodon kyläyhdistykselle tukirahan 250€.  
- Kotiseutuliiton vuosikokoukseen ja valtakunnallisille kotiseutupäiville Tuusulassa 

osallistuivat Minna Lehtomaa ja Anssi Lampela. 
- Kempele Seuran aloitteesta käynnistyneeseen kunnan ja yhdistystoimijoiden 

kulttuurikumppanuustilaisuuteen osallistuivat Timo Still, Timo Paakki, Anna ja Pentti 
Pylvänäinen. 

- Kunnan nimistötoimikunnassa on toiminut Kempele – Seurasta Kalevi Loukkola ja 
Timo Paakki 

YHTEENVETO 
Toimintaa on ollut monella taholla ja tapahtumissa, perinteistä kotiseututyötä ja – tietouden 
lisäämistä.  Kempeleen Helmi lautapeli oli menestys ja se on onnistunut tapa levittää 
kotiseututietoutta kouluissa ja perheissä. Kirjatkin tekivät vielä kauppaansa, joten 
taloudellinen tilanne vahvistui, vaikka osa myyntituloista jäikin vuoden 2020 puolelle. 
Museon Vanhanajan viikko, kesämarkkinat ja Vanhanajan joulu sekä erilaiset talkoot olivat 
onnistuneita ja osanottajamäärät kasvoivat. Yhteistyö kunnan kanssa toimi molemmin 
puolin joustavasti ja hyvin. 
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