
 
 
Voimistelu- ja Urheiluseura Kempeleen Kiri Ry:n muovilla suojatut, pankkikortin kokoiset, lompakossa 
helposti kulkevat jäsenkortit vuodeksi 2023 ovat saatavillasi. Urheiluseuran jäsenyyden, jäsenkortin ja 
mukana tulevien etujen hinta vuonna 2023 on 40€ (tai kannatusjäsenmaksu 100€). Jäsenkortti on 
perhekohtainen. Edut saat vain näyttämällä jäsenkortin. Edut ovat nähtävissä myös seuran 
nettisivuilta  www.kempeleenkiri.fi, sieltä näet myös tietoa tarjolla olevista pesäpallon, yleisurheilun 
ja hiihdon tapahtumista ja harrastamismahdollisuuksista, seuratuotteista ym.  

 
 

      
ETUSI KIRIN JÄSENKORTISTA 2023 
           hiihto, yleisurheilu, pesäpallo 

 
 

Edun myöntäjä Jäsenetu 2023 

Silmäasema, Zeppelin, Kempele     
silmaasema.fi    p. 0207 608 708 

Silmälasien ostajalle optikon näöntutkimus 0€, silmäleikkauskartoi- 
tus 0€, rakennekuvaus 59€, silmäleikkaus -100€, silmälasit -30% 
(lasit + kehykset), aurinkolasit -20% myös vahvuuksin, piilo- 
linssit -20%, silmien hoitotuotteet -15%, S-bonus mahdollisuus 

Kempeleen Kyläkauppa / Pyörämaailma 
pyoramaailma.com    p.044-3398214 

Karhu pesisvälineet seurahinnoin jäsenkortilla 
Polkupyörät Orbea ,Felt, Crescent, Rockmachine, Nishiki, Madison  
”Minkä myymme sen myös huollamme yli 20v kokemuksella.” 

Shell Helmisimpukka 
Hakamaantie, Kempele 
p. 040-1739927 

Autopesut -50%  
Keittolounas ja lounas noutopöydästä -15% 
Kahvi (pieni ja normaali) 1.80€, iso kahvi 2.10€ 
Tee ja kaakao 1.80€ 
Alennukset saa näyttämällä kassalla jäsenkorttia tai kausikorttia. 

Unikulma  Haarasuontie 3, Oulu  
unikulma.fi         p.08-377392 

Vuoteen ostajalle sijauspatja + ilmainen kuljetus ja vanhojen 
poistuonti kaupan päälle. 

Black Sauna, Moottorikuja 2, Kempele 
blacksauna.fi   p. 050-3891772 

Jäsenkortilla tai pesäpallon kausikortilla 50% alennus saunalipuista. 
Majoitusta + ruokailua. Yleinen sauna auki päivittäin klo 17 alk.  

Boulis, ravintola keilahalli, Zemppiareena 
Kempele   boulis.fi               p.044-4932087 

Keilakengät kaikille yhdellä radalla samanaikaisesti pelaaville. Edun 
saa jäsenkortin näyttämällä. 

Liikunta- ja terapiakeskus Kuntomo, 
Zeppelin + ORA Areena Linnakangas 
kuntomo.fi           p.044-9766137 

Liittymismaksu 0€  
 

 
NÄIN SAAT KIRIN JÄSENKORTTISI                                                
• Urheilijat saavat korttinsa joukkueenjohtajilta ja jaoston puheenjohtajilta.  
• Muut voivat maksaa tilille FI31 233118 00017927 / Kempeleen Kiri.  

o Maksun summaksi jäsenmaksun määrä (40€ normaali jäsenyys tai 100€ kannatusjäsenyys) 
o Kirjoita maksun viestiosaan tiedoksi jäseneksi tarkoitetun perheen nimi ja osoite. 
o --- esim Kari Kiriläinen perh. Kirkkotie 31 90440 Kempele 

• Ota tai tallenna maksusta kuitti. 
o Toimita sitten kuitti Ahti Tahkola (seuran pj. 0400-527423 ahti.tahkola@mail.suomi.net), Juha 

Korpela/hiihto (hyvinvointipalvelut@sportkorpela.fi), Ilkka Korpela/pesäpallo (ilkkaj.korpela@gmail.com), 
Jari Ohukainen/yu (jari.ohukainen@gmail.com). Saat jäsenkortin samalta taholta, jolle maksukuitin toimitit. 
 

                     SÄÄNNÖLLINEN LIIKKUMINEN KANNATTAA! 
 


