
   

 

 

 
NIMISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS    1/ 2021
       

Aika: maanantai 18.1.2021, kello 15 – 18.30 

Paikka: TEAMS-kokous sekä Vihikari 1 –kokoushuone osoitteessa Vihikari 10 

Osallistujat:  Timo Paakki Kempele-Seuran edustaja  
Kalevi Loukkola Kempele-Seuran edustaja    

 Pertti Sankilampi Kuntalaisten edustaja  (kh 19.6.2017, § 235) 
Tuula Rauma Kuntalaisten edustaja  (kh 19.6.2017, § 235)
  
Anne-Mari Jaara Kuntalaisten edustaja  (kh 19.6.2017, § 235) 
Verner Laava Kuntalaisten edustaja  (kh 19.6.2017, § 235) 
Jari Väisänen Kuntalaisten edustaja (kh 23.8.2017, § 268) 
Kaija Muraja Kaavoittaja, vastuutaho (kh 19.6.2017, § 235) 
Leena Vilenius Kaavasuunnittelija, sihteeri  
Suvi Jänkälä Kaavasuunnittelija 

  

ASIALISTA 

1. Avaus ja järjestäytyminen 
Kokous aloitettiin klo 15:00 etänä TEAMS:in kautta. Vihikari 1 –kokoushuoneessa 
olivat: Kaija, Kalevi ja Jari. Kaija avasi kokouksen. Sihteereinä toimi Leena. Kaija toimi 
puheenjohtajana. 
 

2. Asialistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin asialista. 
 

3. Aikaisempien kokousten esitysten seuranta  
Linnakaarron itäpuolen uuden asuinalueen nimet ovat menneet läpi 
kunnanvaltuustossa. Kuntalaispalautteessa oli mainittu, että nimet ovat liian eri 
teemaa kuin ympärillä oleva nimistö. 
Edellisessä kokouksessa mietittiin Zeniitin asemakaavan nimistön teemaa ja päädyttiin 
vaihtoehtoon, jossa nimet liittyisivät alueen erilaisiin toimintoihin. Todettiin 
tekemiseen ja urheiluun viittaavien sanojen sopivan tälle alueelle. Varsinainen 
nimeäminen jäi kuitenkin kesken. 
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TEKNISET PALVELUT 
Kaavoitus 

 

 

 

 
 

 



 

 

4.  Metsärinteen asemakaavan muutos, Karhunlenkin alue (ks. kuvaliite 1.) 
Suvi esitteli Metsärinteen asemakaavan muutosta ja ehdotti teiden nimiksi: 
Karhunlenkki, Karhuntassu, Karhunkäpälä, Talvipesä ja Talviuni. 
Nimistötoimikunta halusi vaihtaa Karhuntassun Nallentassuksi, jotta kaksi nimeä eivät 
olisi niin lähellä toisiaan. 
 
 

5. Zeniitin asemakaavan nimistö (ks. kuvaliite 2.) 
Katujen nimet ovat pääasiassa tekemisen sanoja. Kaavaratkaisussa nimeämättömille 
uusille asemakaavakaduille toimikunta ehdottaa uusiksi nimiksi:  
  
katu 1. Lomailijantie 
katu 2. Matkailijantie 
katu 3. Vedenneidontie 
katu 4. Huilaajantie 
katu 5. Löytäjäntie 
katu 6. Kätkijäntie (risteys pohjoiseen: Vinkkaajanpolku) 
katu 7. Etsijäntie 
katu 8. Mökkeilijäntie (risteys: Saunojantie) 
katu 9. Aamulenkki 
katu 10. Uimalenkki 
katu 11. Vesipedontie 
katu 12. Virkistyjäntie 
katu 13. Sukeltajantie 
  
Leikkipuiston nimeksi esitetään: Piilopaikka 
Reitti 1. Reippailijanväylä 
Reitti 2. Seikkailijanreitti 
 
Järvi: Aurinkojärvi 
Aukio: Poutapilvi 

  

6. Maastoliikuntareitistön nimikilpailu  
Nimistötoimikunta oli saanut tehtäväkseen valita nimikilpailuun saapuneista 
ehdotuksista kolme sykähdyttävintä nimiehdotusta. Palkittaviksi valittiin seuraavat: 

Sykekierros 
Nimi sykähdyttää urheilullisuutensa vuoksi. Se on osuva nimi reitille, jolla on 
moninaisia positiivisia vaikutuksia reitillä liikkujan sykkeeseen ja terveyteen. Lisäksi se 
muistuttaa niistä lenkkipoluista, joista kempeleläinen menestystarina (Polar) on saanut 
alkunsa.  
 
 



 

 

Keinonkierto / Keino trial (eng) 
sykähdyttää viittauksillaan historiaan (keino-sana on nimistötoimikunnan tietojen 
mukaan saamelaista alkuperää tarkoittaen tietä, polkua) ja paikallisuuteen 
(Keinonkenttä, Keinonkangas, Keinonsuo Mourungin suunnassa). Englanninkielinen 
versio nimestä on helppo lausua ja muistaa.  

Köykkyrin kiepaus 
sykähdyttää viitatessaan lähtöpaikkaan Köykkyriin, jonka monet 
ulkopaikkakuntalaisetkin muistavat tunnetuimpana kempeleläisenä maastokohteena ja 
liikuntapaikkana. Nimi on luonteva jatkumo nykyisten osareittien nimiin Kokkokankaan 
kaarto, Haukkasuon henkäsy, Linnukan lenkki ja Mourundi.  

Neulanen 
Nimelle haluttiin antaa ”kunniamaininta” nimen sympaattisuuden vuoksi. 
Maastoliikuntareitistöön kuuluvat osareitit voisivat olla neulasia, joista 
virkistysreittikokonaisuus Neulaset (monikkomuodossa) muodostuu. Nimi nähtiin 
kuitenkin yksinään liian ”pienenä” sanana kymmenien kilometrien reitille. 
Nimistötoimikunta esittää, että esimerkiksi yksi alueen laavuista nimettäisiin Neulanen-
nimellä. 

Nimistötoimikunnan oma ehdotus maastoliikuntareitistölle jäi pohdinta-asteelle. 
Lopullinen nimi voisi olla yksi kolmesta esiin nostetusta tai jokin yhdistelmä niistä: 
Köykkyrin retkireitistö, Keinon sykekierros, Keinon polokasu tai yksinkertaisimmillaan 
nimikilpailussa eniten ehdotettu yksittäinen nimi: Kempeleen maastoliikuntareitistö. 

 

7. Muita asioita 
Jatkossa toivottiin lyhempiä kokouksia. 
 

8. Seuraava kokous 
Kutsutaan tarvittaessa, kaavahankkeiden edetessä. 
 
 

9. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 18.30 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Metsärinteen asemakaavan muutos, Karhunlenkin alueen nimet: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Zeniitin asemakaavan uusi nimistö: 

 
 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Leena Vilenius 
 


