
KEMPELE-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2020 

1 JOHDANTO  

Kempele-Seura ry on perustettu 11.9.1997 ja rekisteröity yhdistykseksi 20.2.1998. 
Kempele-Seura on ollut Suomen kotiseutuliiton jäsen vuodesta 1998 lähtien. Vuonna 2020 
jatkoimme monipuolista toimintaamme yhteistyössä eri yhteisöjen kanssa, mutta korona-
aika antoi aiheen kokeilla myös uusia toimintamuotoja.  

2 YHDISTYKSEN KOKOUKSET  

Kempele-Seura ry:n kevätkokous pidettiin 23.6.2020 Kempeleen kotiseutumuseolla, 
kokouksessa läsnä oli 11 osanottajaa. Syyskokous pidettiin 3.12.2020 työväentalolla, 
kokouksessa läsnä oli 10 osanottajaa.  

3 JOHTOKUNTA  

Jaana Koski, puheenjohtaja  

Timo Still, varapuheenjohtaja  

Rita Kumpulainen, Eeva Sandman, Anssi Lampela, Minna Lehtomaa, Kalevi Kerttula, 
Pentti Pylvänäinen.  

Sihteerinä on toiminut Mirva Karjalainen.  

Johtokunta on kokoontunut vuoden 2020 aikana 8 kertaa ja käsitellyt 98 pykälää. Asioita 
on hoidettu myös sähköpostin välityksellä. Johtokunta on kokoontunut myös 
strategiatyöpajan muodossa 15.10.2020.  

4 JÄSENISTÖ  

Kempele-Seuralla oli 31.12.2020 jäseniä 109, joista 7 on ainaisjäseniä ja 2 
kannattajajäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 8. Jäsenmaksun vuonna 2020 oli 10 
€ henkilöjäseneltä, kannattajajäseneltä 35 € ja ainaisjäseneltä 80 €.  

5 TIEDOTUS  

Yhdistys on tiedottanut toiminnastaan jäsenille kerran vuodessa jäsenkirjeellä 
kevätkokouskutsun yhteydessä. Lakisääteisistä kokouksista on ilmoitettu seuran 
verkkosivuilla, Facebook-sivuilla sekä Rantalakeus-lehdessä. Tapahtumista on ilmoitettu 
seuran verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla sekä kunnan verkkosivuilla ja kuntatiedotteessa. 
Seuralle on perustettu Youtube-kanava, jonka avulla on jaettu museovideoita.  

6 VARSINAINEN TOIMINTA  

- Avustettiin Ketolanperän kyläyhdistystä 40 v. juhlassa.  

- Tuettiin Wanhan kirkon kunnostusta katto- ja torninaulalla.  

- Maksettiin hakeneiden jäsenten Lakeuden matkailuopas -kurssin omavastuuosuus.  

- Toteutettiin kulttuuripyöräily-tapahtuma yhdessä kunnan liikuntatoimen kanssa 8.9.2020.  



- Ostettiin kotiseutumuseoalueen ilmakuvaus.  

- Toteutettiin museon videosarja, joka julkaistiin Youtubessa. Kempele-Seuran Youtube-
kanavalla on 18 tilaajaa ja videoita on katseltu 555 kertaa.  

TOIMINTAKERTOMUS 2020  

- toimistorakennuksen ulkomaalaus ja sisäänkäynnin portaat ja porrastasanne 
peruskorjattiin. Lisäksi rakennukseen rakennettiin ja asennettiin räystäskourut. Työt 
tehtiin kuluneen kesän aikana talkoilla.  

- Suunniteltiin ja toteutettiin Kempele-kahvipurkki.  

- Järjestettiin yhdessä kunnan kulttuuritoimen kanssa ohjelmaa Hovintien palvelukodille, 
yhteensä neljä kertaa.  

- osallistuttiin kunnan Pirilän kunnostus -hankkeeseen, joka jatkuu vuonna 2021  

- Julkaistiin kirjanen, joka sisältää mielenkiintoisen sanoin ja valokuvilla elävöitetyn 
tarinan Kempeleessä 1952–1974 välisenä aikana toimineista leipomo yrityksistä.  

- Suunniteltiin ja toteutettiin Kempele-kahvipurkki.  

 
7 EDUSTUS JA OSALLISTUMISET  

- Anssi Lampela on käyttänyt puheenvuoron seuran puolesta vanhan kirkon korjausta 
koskevassa esittelytilaisuudessa 3.2.2020.  

- Timo Still ja Pentti Pylvänäinen ovat osallistuneet Air bnb koulutukseen Linnakankaan 
koululla 26.2.2020.  

- Timo Still ja Pentti Pylvänäinen ovat osallistuneet Kierikkikeskuksen Puu- ja 
perinnerakennusten korjausseminaariin 27.2.2020.  

- Pentti Pylvänäinen on toiminut seuran edustajana kotiseutuliiton vuosikokouksessa 
kotiseutupäivillä Kokkolassa 21.11.2020.  
  
YHTEENVETO  
Toiminta on ollut perinteistä kotiseututyötä. Kempele-Seuran vapaaehtoistoiminnan 
keskiössä viimeisten vuosien aikana ovat olleet Kempeleen kotiseutumuseon 
rakennukset. Kempeleen kotiseutumuseon pihapiirissä on perinteisesti järjestetty 
tapahtumia, muun muassa kesällä Kempeleen kunnan ja Kempele-Seuran toimesta 
yhdessä järjestetty vanhanajan viikko. Kempele-Seuralla tuon tapahtuman käytännön 
järjestelyissä on ollut keskeinen rooli. 


