13. Ylikylän puukoulu (Pekurintie 9)
valmistui vuonna 1914. Uusi, suuri
koulurakennus sijaitsee tien toisella
puolella (Nerolantie 4). Yhteensä
Ylikylän koulussa on vajaa 600
oppilasta.

14. Virkistysuimala Zimmari avattiin vuonna
1997. Uimahallissa on useita erilaisia uimaaltaita, poreallas ja 30 m pitkä vesiliukumäki.
Zimmari kuuluu Oulun seudun suosituimpiin
matkailukohteisiin.

15. Kauppakeskus Zeppelin avattiin vuonna 1992.
Ostoskeskuksessa toimii noin sata yritystä. Vuonna 2011
Zeppelinissä oli kävijöitä lähes 3.5 miljoonaa. Zeppelinin
pohjoispäädyssä 3. kerroksessa on Kempeleen
pääkirjasto.

Katson maalaismaisemaa – Etelä-Kempeleen reitti, 14.5 km
Sipola, Rajakorpi, Luonunki, Välikorpi, Ketolanperä, Ylikylä.
Luontopainotteinen reitti: peltomaisemia ja metsää.
Hyvä reitti lintuharrastajalle – kiikarit mukaan!
Tien kunto ja turvallisuus: Yli puolet matkasta on kuoppaista hiekka- ja
soratietä (Rajakorventie, Välikorventie, Luonungintie), joten suositellaan
leveärenkaista pyörää. Väistettävä leveitä kuorma-autoja yms. Asvaltoitua
pyörätietä on Ketolanperäntien osuus.
Nähtävää: vanhoja maatiloja ja talleja, Ketolanperän koulu, Ylikylän koulu,
Ketolanperän raitti, ostoskeskus Zeppelin, virkistysuimala Zimmari.
Reitin varrella ei ole muita kauppoja tai kahviloita kuin Zeppelinin seudulla.
Reitti: Kiekkotie (Zeppelinin eteläpääty) –
Ylipääntie (kyltissä lukee: Tuohino) – Tuohinontie –
Rajakorventie – Välikorventie – Luonungintie –
Ketolanperäntie – Marjatie – Pekurinpolku –
Pekurintie – Pekurintieltä suoraan eteenpäin
pyörätietä Zimmarin sivuitse – Lehmikentäntien
pyörätietä alikulkutietä – Zeppeliinintie (Zeppelinin
pohjoispääty).
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Haluatko tietää enemmän? Upeasti kuvitettua Lakeuden äärellä,
kaupungin naapurina –kirjaa myydään hintaan 15 € kunnantalon
neuvonnassa (Takatie 6). Hyvä lahjaidea! Kirjassa on ilmakuvia
Kempeleestä 1940-luvulta 2000-luvulle, kartta merenrannan
sijainnista eri aikoina, kartta entisajan kauppojen sijainnista, tietoa
entisajan kempeleläisten elinkeinoista, huvituksista, vanhoista
rakennuksista sekä luontokohteista… ja paljon muuta.

1. Vajaan kilometrin päässä Zeppelinistä ylität Tuohinonojan (ei kuvaa). Puro saa
alkunsa Tyrnävän Murrosta. Vasemmalla olevan Tuohinonkujan päässä on
Tuohinon vesilaitos. Sieltä saadaan vettä 400 m3/vrk. Ennen sillä paikalla oli lähde,
josta kempeleläiset hakivat hevospelillä vettä. Vesilaitoksen kohdalla maa näyttää
tasaiselta, mutta maan alla piilossa on harjumuodostelma.
2. Vanha maitolaituri Tuohinontiellä. Ennen
vanhaan lypsetty maito laitettiin tonkkaan eli
suureen metalliastiaan. Maitotonkat vietiin
tien laidalle maitolaiturille, mistä maitokuski
kävi ne hakemassa. Nykyisin maitoautot
hakevat maidon suoraan maatiloilta.

7. Luonungintie on metsäinen, sorainen tie. Sen
varrella kuulee usein tiltaltin ja mustarastaan
laulua. Luonungintiellä ylitetään taas Tuohinonoja, sama puro kuin Ylipääntiellä reitin alussa.

3. Rajakorventien alkuosa on
vilpoisaa metsätietä,
etelämpänä on suuria
peltoaukeita.
4. Kempeleessä on kymmenkunta hevostaloustilaa, neljä
lypsykarjatilaa ja kaksi lammastilaa.
5 ja 6. Rajakorventiellä ja
Välikorventiellä
kannattaa tähyillä
pelloille. Jos on onnea, voi
nähdä vaikkapa
töyhtöhyypän, kuovin tai
tuulihaukan. Keväällä voi
nähdä muuttolintuja
kuten hanhia.

Toukokuussa rentukat kukkivat ojissa ja
maanviljelijät ahkeroivat peltotöissä.

8. Ketolanperän koulun (Luonungintie 13) vanha rakennus on vuodelta 1938.
1970-luvulla oppilaita oli niin vähän, että koulua uhkasi lakkauttaminen. 1980luvulla oppilasmäärä kasvoi, ja tarvittiin isompi koulurakennus. Uusi rakennus
valmistui 1993. Koulussa on n. 100 oppilasta.
9. Ketolanperän luontopolku on 900 metriä pitkä. Luontopolun varrella on mm.
nuotiopaikka ja laavu. Siellä on myös riistanhoitoyhdistyksen ylläpitämä ruokintapaikka, jossa käy metsäkauriita.
10. Ketolanperäntie oli 1950-luvulla kapea soratie, jossa kaksi autoa juuri ja juuri
mahtui ohittamaan toisensa. Silloin Kempeleessä ei ollut kuin muutama auto.
Ennen Ketolanperäntie kulki Ketomutkan kautta ja Haapamaan vieritse.
11. Koivikkohaka-tie on niin uusi, ettei se
vielä näy kartalla. Koivikkohaka-tietä pitkin
pääsee Kempeleen ekokortteliin.
12. Maalaismaisemaa alle kilometrin
päässä Zeppelinistä. Ketolanperäntie kulki
ennen Pekurinpolkua pitkin.

