
KEMPELE-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2021 

1 JOHDANTO 
Kempele-seura on moderni ja toimelias kotiseutuyhdistys, jonka tarkoituksena on mm. ”
kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta”. Kempele-
Seura ry on perustettu 11.9.1997 ja rekisteröity yhdistykseksi 20.2.1998. Kempele-Seura 
on ollut Suomen kotiseutuliiton jäsen vuodesta 1998 lähtien. 

Tammikuussa Kempeleen kunnanhallitus myönsi Kempele-Seuralle kulttuurin Kempele-
palkinnon 2020. Asiaa ohjanneen yhteisöllisyysvaliokunnan perustelut palkinnon 
myöntämiselle olivat ”Kempele-Seura ry on koko yli 20-vuotisen toimintansa ajan toiminut 
näkyvästi kempeleläisten kulttuuritoiminnan hyväksi. Seuran julkaisutoiminta on ollut koko 
sen toiminnan ajan monipuolista. Lisäksi Kempele-Seura ry on vuosien aikana teetättänyt 
myyntiin lukuisia esineitä, joissa kunnan kotiseutua ja historiaa on tuotu harkitusti esiin. 
Kempele-Seura ry:n panos etenkin kotiseutumuseon toiminnoissa ja hoidossa on ollut 
merkittävää. Kempele-Seura ry on vuonna 2020 toteuttanut museon esittelyvideosarjan, 
joka julkaistiin Kempele-Seura ry:n Youtube-kanavalla. Videon myötä kunnan 
kotiseutumuseoon pääsee tutustumaan virtuaalisesti. Museokäynti kotisohvalta tuo 
piristystä korona-arkeen ja luo yhteisöllisyyttä. 

2 YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Kempele-Seura ry:n kevätkokous pidettiin 18.5.2021 Kempeleen työväentalolla, 
kokouksessa läsnä oli 8 osanottajaa. Syyskokous pidettiin 9.10.2021 työväentalolla, 
kokouksessa läsnä oli 12 osanottajaa. Kokouksissa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat 
sekä kyläyhdistysten avustaminen. Kokouksissa käytiin myös hyvää keskustelua seuran 
toiminnasta tiedottamisesta ja seuran esitteiden laajemmasta jakelusta. 

3 JOHTOKUNTA 
Jaana Koski, puheenjohtaja 
Timo Still, varapuheenjohtaja 
Eeva Sandman, Anssi Lampela, Elisa Tervonen, Kalevi Kerttula, Pentti Pylvänäinen, Urpo 
Heikkinen, Mirva Karjalainen. 

Sihteerinä ja rahastonhoitajana on toiminut Mirva Karjalainen. 

Johtokunta on kokoontunut vuoden 2021 aikana 9 kertaa ja käsitellyt 96 pykälää. Asioita 
on hoidettu myös sähköpostin välityksellä. 

4 JÄSENISTÖ 
Kempele-Seuralla oli 31.12.2021 jäseniä 153, joista 11 on ainaisjäseniä ja 2 
kannattajajäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 35. Johtokunta päätti kokouksessaan 
13.9.2021, että jäsenrekisteristä poistetaan 1.1.2022 jäsenet (12 kpl), jotka eivät ole 
maksaneet jäsenmaksua kolmeen vuoteen. Jäsenmaksun vuonna 2021 oli 10 € 
henkilöjäseneltä, kannattajajäseneltä 35 € ja ainaisjäseneltä 80€. 

5 TIEDOTUS 
Yhdistys on tiedottanut toiminnastaan jäsenille jäsenkirjeillä sekä postitse että 
sähköpostitse. Lakisääteisistä kokouksista on ilmoitettu seuran verkkosivuilla, Facebook-
sivuilla sekä Rantalakeus-lehdessä. Tapahtumista on ilmoitettu seuran verkkosivuilla ja 
Facebook-sivuilla sekä kunnan verkkosivuilla ja kuntatiedotteessa. 
Seuralla on Youtube-kanava, jonka avulla on jaettu museovideoita. 



6 VARSINAINEN TOIMINTA 
- Osallistuttiin koko perheen Amazing Kempele -pyöräilytapahtuman suunnitteluun sekä 

lahjoitettiin tapahtumaan palkinnoksi 5 kpl kahvipurkkeja. Tapahtuma järjestettiin 
11.5.2021. 

- Avustettiin Vihiluodon kyläyhdistystä ja Ketolanperän kyläyhdistystä, molempia 100 €:lla. 
- Osallistuttiin kunnan Pirilän kunnostus -hankkeeseen. Osallistuttiin myös Pirilän 

rakennusten tyhjentämiseen kartoittamalla museotoimintaan sopivat esineet. 
- Julkaistiin Kempele-tietovisa seuran verkkosivuilla. 
- Tallennettiin Seija Sarkkisen muistelma Nuorisoseurantalosta. 
- Osallistuttiin vanhan ajan viikon suunnitteluun ja toteuttamiseen 8.-12.6.2021. 
- Suunniteltiin ja toteutettiin Zeniitti-palapeli yhteistyössä kunnan kanssa. 
- Suunniteltiin ja toteutettiin ”Maatilan elämää” -palapeli yhdessä varhaiskasvatuksen 

edustajien kanssa. Palapeliä lahjoitettiin Kempeleen kunnan päiväkodeille ja 
perhepäivähoitajille, Kempeleen seurakunnalle ja diakoniatyölle sekä yksityisille 
päiväkodeille (Touhula) yhteensä 150 kappaletta. Lisäksi peliä lahjoitettiin Mannerheimin 
lastensuojeluliiton Kempeleen osastolle ja kirjastolle. 

- Suunniteltiin ja toteutettiin Kempele-palapeli peruskouluikäisille lapsille. Palapeliä 
lahjoitettiin Kempeleen perusopetukselle yhteensä 165 kpl. 

- Osallistuttiin Hyvä kasvaa Kempeleessä -tapahtumaan avajaispäivänä 28.8.2021. 
Tapahtumassa seuralla oli oma ständi, jossa esiteltiin toimintaa ja myytiin tuotteita. 
Tapahtumassa myös julkistettiin Kempele- ja Maatilan elämää -palapelit. 

- Kotiseutumuseon puoji ja navetta on maalattu talkoovoimin kesän aikana. 
Miestalkootunteja kertyi yhteensä 160 tuntia. 

- Osallistuttiin LC Auroran vetämään Jouluseimi-projektiin talkootyöllä ja figuurien 
kuljetuksella. 

- Osallistuttiin Vanhusten viikkoon järjestämällä seuran toiminnan esittelyä 9.10.2021 
työväentalolla. 

- Järjestettiin Kempeleen lukion opiskelijoille kirjoituskilpailu, aiheena Korona-aika 
Kempeleessä. 

- Timo Still on kerännyt aktiivisesti kuntalaisten muistelmia. 
- Perustettiin perinne- ja viestintäjaostot suunnittelemaan seuran toimintaa aktiivisemmin. 
- Suunniteltiin ja toteutettiin Entisajan elämää -opetusvideosarja, joka julkaistaan 

tammikuussa 2022. 
- Suunniteltiin ja toteutettiin seuran Facebook-sivustolle murrejoulukalenteri. 
- Lahjoitettiin 2 kpl Maatilan elämää ja 2 kpl Kempele-palapelejä Joulumieli-keräykseen. 
- Osallistuttiin tilaisuuden järjestämiseen, jossa restaurointimestari Timo Hammar kertoo 

vanhan kirkon paanukaton historiasta, rakenteesta ja uusimisesta tiistaina 2.11.2021 klo 
18 Pyhän kolminaisuuden kirkossa. 

7 EDUSTUS JA OSALLISTUMISET 
- Jaana Koski on toiminut seuran edustajana Pohjois-Pohjanmaan kotiseututoimijoiden 

kokouksessa 24.3.2021 
- Kalevi Kerttula on toiminut seuran edustajana kotiseutuliiton vuosikokouksessa 

kotiseutupäivillä 
- Oulussa 12.-15.8.2021 
- Mirva Karjalainen on osallistunut Kotiseutuliiton ja Kansallisarkiston järjestämään 
- tietosuojakoulutukseen kotiseutuarkistoille ja paikallismuseoille 23.-24.4.2021 
- Elisa Tervonen on osallistunut Kotiseutuliiton eMuseo-koulutukseen 27.4.2021 sekä 

elävän perinnön etätyöpajoihin 20.5 ja 10.6.2021 
- Elisa Tervonen on osallistunut Kotiseutuliiton Yhdistystoiminnan koulutukseen 

6.10.2021. 



- Elisa Tervonen on osallistunut Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin, 
Rintamaveteraanien Oulun piirin ja Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin 
perinneseminaariin 19.10.2021 

- Elisa Tervonen ja Jaana Koski ovat esitelleet seuran toimintaa kunnan 
yhteisöllisuusvaliokunnalle 19.10.2021 

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. 

Menneenä vuonna seuran toimintaa on pyritty tuomaan enemmän esille ja sitä kautta on 
saatu vahvistettua jäsenkantaa. Seuran verkkosivuja on päivitetty ja Facebook-julkaisuja 
on tehty aktiivisesti. Tykätyimmät päivitykset Facebookissa ovat lahjoitetut palapelit ja 
johtokunnan yhteiskuva.


