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Kotiseututyötä kempeleläisille

● Moderni ja toimelias
kotiseutuyhdistys, jonka
tarkoituksena on:

 ”Kotiseudun 
kaikinpuolinen kehittäminen 
paikallisten erityispiirteiden 
pohjalta - - ”

● Yhteisöllisyyden ja
hyvinvoinnin lisääminen

● Kaikille kempeleläisille!



Talkootyötä museolla

● Museoalueella on talkoovoimin kunnostettu mm:
– Turpasmökki perusteellisesti
– Toimistorakennuksen kuisti ja portaat, muiden rakennusten portaita
– Savusaunan kunnostus (mm pärekatto)
– Maitolaiturin pystyttäminen
– Lipputangon maalaus, aidan korjaus, pihapiirin siistiminen ym
– Navetan kengityksen yhteydessä laajat kunnostustyöt, maalaus, ikkunapuut ym.
– Aittarakennusten maalaaminen ym kunnostus
– Työtä on tehty yhteistyössä kunnan kiinteistöhuollon sekä Museoviraston kanssa
– Rakennustalkooporukka tehnyt yhteensä vuosina 2015-2021 yli 160

talkootuntia – mittava urakka ja näkyvät tulokset!



Talkootyön arvo – mittaamaton

● Paikallisen
kulttuuriperinnön
säilyttäminen

● Perinteisten
työmenetelmien käyttö

● Yhteisöllisyyden ja
hyvinvoinnin lisääminen

● Museon korjausvelan
vähentäminen



Seuran muuta toimintaa:

● Osallistuminen
kempeleläisiin tapahtumiin:
– Museon joulutoiminta
– Luutajuhlat/markkinat
– Vanhan ajan viikot
– Amazing Kempele
– Pyöräilytapahtumat
– Hyvä kasvaa Kempeleessä
– Taiteiden yöt
– Paikallisopaskoulutukset



Yhteistyössä koulujen kanssa: 

● Museolaukkuvierailut
kouluissa ja
päiväkodeissa

● Villan tie lampaasta
langaksi -tapahtuma
museolla

● Muut esiintymiset
kouluilla mm.
joulujuhlissa



Julkaisuja ja tuotteita:

● Seuran julkaisuja mm:

– Kurpponen-lehdet

– Kempeleen Kalle

– Kempeleläiset toisiaan 
vastaan

– Meri luovutti Helmen

– Kirin historiikki

● Muita tuotteita mm:
– Kempele kahvimukit
– Kempele kahvipurkki
– Kempeleen Helmi-

lautapeli
– V. 2021 julkaistu kolme

palapeliä, joita
lahjoitettu Kempeleen
kouluille.



Kukin talkoilee tyylillään!

● Talkoilla on tehty myös mm.
Kempeleen museon
esittelyvideosarjat Kempele-
seuran Youtube-kanavalle.

● Yhteistyötä kulttuuritoimen
kanssa tehty mm.
kotiseutuarkistoaineiston
luetteloinnissa

● Tyyli on vapaa, mukaan
seuran toimintaan ovat
kaikki tervetulleita!



Tulevaisuuden suuntaviivoja

● Aktiivisen toiminnan
laajentaminen erityisesti
nuoriin ja lapsiperheisiin

● Paikallistuntemuksen
lisääminen mm.
opastettujen
kävelykierrosten avulla

● Vuoden 2022 alusta
puheenjohtajana aloittaa
Elisa Tervonen.
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