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Kevyesti
Sivun sarjassa maahanmuuttajat
kertovat arjestaan Meri-Lapissa ja
tutustuvat samalla lehden tekemiseen.

Lämärit lähtevät
uusin opein
kiekkoilemaan
Suomisarjaan

MERI-LAPIN HELMI

▼ Lämäreiden voimahyökkääjä
Jani Koskela on allekirjoittanut
2+1vuotisen jatkosopimuksen.
Lisäksi Lämärit on tehnyt päävalmentajasopimuksen Ati Hastin
kanssa.
Hast on viime vuodet toiminut
kemiläisen HC Kemin valmen-

nuksessa.
Valmennustiimin muut jäsenet
ovat Taito Vuokniemi, Jani Järvinen ja Jani Erkinmikko. Joukkueenjohtajana jatkaa Aaka Pekkala.
Muita 2+1-vuotisia sopimuksia
allekirjoittaneita ovat Dixi Salmela,
Sami Palovaara ja Jouni Virtanen.
1+1-sopimukset ovat voimassa
Jarno Vesalla ja Tuomas Isterillä.

Saarenotassa kelpaa kokoontua
Jiraporn Sangkhahuad selvitti Saarenottan kurssi- ja leirikeskuksen tarinan
1. VOISITTEKO

KERTOA
TALON TAUSTASTA, EMÄNTÄ
RIITTA HÄNNINEN?

Onnenpensas
ja esikko
kertovat
kevään
tulosta
MERI-LAPIN HELMI

▼ Taimistoviljelijät ovat
nimenneet onnenpensaat
ja esikot toukokuun kasveiksi. Valinnoilla tuodaan
esille Suomen oloihin sopivia monivuotisia puutarhakasveja.
Lämpimillä
paikoilla
viihtyvät onnenpensaat
ovat puutarhan varhaisimpia kukkijoita. Oksat
paleltuvat ajoittain lumen
yläpuolelta, mutta paksun
hangen suojassa pensas
voi menestyä jopa PohjoisSuomessa – tosin tavallista
matalampana.
Jalo-onnenpensas on vähintään yhtä kestävä kuin
koreanonnenpensas. Sen
kukat ovat vahvan keltaiset ja suhteellisen isot.
Valoisa kasvupaikka on
ihanteellinen onnenpensaille, mutta ne kukkivat
tyydyttävästi puolivarjossakin. Kasvualustan tulee
olla lämmin ja läpäistä
tehokkaasti vettä. Kovin
voimakasta lannoitusta ei
tarvita.

ESIKOIDEN KUKAT kestävät
erinomaisesti kylmyyttä.
Makeasti tuoksuva kukinta kestää tavallisesti toukokuun alkupuolelta kesäkuuhun, mutta osa lajeista
kukkii vasta keskikesällä.
Esikot ovat perennoja
eli monivuotisia kukkakasveja, ja ne sopivat matalina
kasviryhmän reunaan.
Esikot viihtyvät parhaiten kevyessä varjossa,
missä lehdet pysyvät vihreinä koko kesän. Metsän reunassa, rinteessä ja
nurmikolla menestyvät
parhaiten luonnonvaraiset esikkolajimme, kuten
etelänkevätesikko ja kevätesikko.

Kemin kirkko omistaa tämän alueen. Tällä alueella
on kaksi erilaista rakennusta, joiden nimet ovat Rauhala ja Metsälä.
Rauhalan rakennus on
kaksikerroksinen. Rakennus on valmistunut vuonna
1964 ja se on uudistettu ja
laajennettu vuonna 1999.
Uudistamisen jälkeen se
sopii erittäin hyvin ympärivuotiseen kurssi- ja leiritoimintaan. Rakennuksessa on
6 kpl kuuden hengen huonetta ja yksi kolmen kahden
hengen huone.
Rauhalassa on vesi ja viemäröinti, suihkutilat, kaksi
saunaosastoa ja kaksi inva

-WC:tä ja luentosali 30–35
hengelle sekä tietokonevalmiudet sisäisen verkon rakentamiseen.
Metsälän rakennus on
valmistunut 1980 ja sekin
on saneerattu vuonna 1999.
Rakennus sopii erinomaisesti kurssi- ja kokouskäyttöön.
Metsälässä on luentosali
50–60 hengelle, jossa nykyaikainen av-varustus mm.
videotykki.
Rakennuksessa on yhteinen ruokasali 100 ruokailijalle, 20 kpl kahden hengen huonetta, yksi kolmen
hengen huone, kaksi yhden
hengen huonetta ja leirin
johtajan yksiö.
Lisäksi Metsälässä on saunaosasto ja takkahuone 15
hengelle. Pohjakerroksessa

on hiljentymishuone sekä
peli- ja vapaa-ajan tilat.
Rantasauna, joka on valmistunut vuonna 1962, on
saneerattu vuonna 1999.
Siellä on takkahuone, jonne
voi majoittua kaksi henkilöä
kesäaikaan.
Rantasaunassa on puulämmitteinen kiuas. Vesi
lämmitetään padassa. Saunassa on vesijohto, mutta ei
suihkua.

myös tilapäistä työvoimaa.

tajan kanssa.

3. TEILLÄ ON PALJON ASIAKKAITA. MITEN JÄRJESTÄTTE AIKATAULUT JA OHJELMAT?

7. MILLÄ TAVALLA VOIDAAN

Toimintaa on läpi vuoden.
Varaukset otetaan vastaan
puhelimen ja sähköpostin
kautta. Toiminta suunnitellaan sitten varauksien mukaan.

2. KUINKA

PALJON HENKILÖKUNTAA TYÖLLISTÄTTE?

4. MISTÄ

SAA TIETOA LEIRIKESKUKSEN PALVELUISTA?

Tässä leirissä on kolme vakinaista työntekijää. Heidän
nimet ovat: Riitta Hänninen
emäntä, Pirjo Pyörre keittäjä, Annikki Telkkälä siivooja-vahtimestari. Kesällä on

Asiakkaat saavat lisätietoja
Internetistä osoitteista www.
turisti-info.fi/turisti-info/ ja
www.keminseurakunta.fi
Aikoja voi varata sähköpostitse osoitteesta leirikeskus.keminseurakunta@
pp.inet.fi
Saarenottan kurssi- ja leirikeskuksen osoite: Sotisaarentie 130, 94300 Kemi.
Faksi: 016 262 127. Emäntä
puh: 040 569 8856.

5. MINKÄLAISET ASIAKKAAT
KÄYVÄT TÄÄLLÄ?
Asiakkaat ovat hyvin erilaisia, siis vauvasta vaariin.
Täällä on nuorten rippileirejä,
kehitysvammaisten
leirejä, eläkeläisten leirejä,
erilaisten yrityksien ja yhdistyksien leirejä ja kursseja.
Kaikki asiakkaat saavat tulla
viihtymään leirille.

6. KUKA

JOHTAA JA SUUNNITTELEE LEIRIKESKUKSEN
TOIMINTAA?

Emäntänä ja leirikeskuksen hoitajana on Riitta
Hänninen. Hän suunnittelee
toimintaa yhdessä talousjoh-

HAKEA TYÖHARJOITTELUUN
TÄNNE?
MINKÄLAISEN
KOULUTUKSEN TYÖNTEKIJÄ
TARVITSEE?

Jos olet kiinnostunut työharjoittelusta, voi ottaa yhteyttä Riittaan. Työharjoittelutöitä ovat siivous-, kiinteistö- ja keittiötyö.

8. MINKÄLAINEN

ON TEIDÄN LEIRIKESKUKSEN PALVELUTARJONTA?
MITÄ
TÄÄLLÄ VOI TEHDÄ?

Seurakunnan oman toiminnan lisäksi täällä pidetään juhlia, kuten häitä,
hautajaisia, syntymäpäiväjuhlia sekä erilaisia koulutustilaisuuksia. Täällä on myös
ruokapalvelua ja majoituspalvelua. Ulkona voi pelata
jalkapalloa ja lentopalloa.
Kesällä voi uida ja saunoa
rantasaunassa. Sisällä voi
pelata pöytätennistä ja biljardia.

9. MITÄ

SINÄ AJATTELET
MAAHANMUUTTAJISTA?

Mielestäni maahanmuuttajat haluavat kotoutua suomalaiseen elämään ja oppia
erilaisia tietoja, suhtaudun
siis positiivisesti.

Saarenottan kurssi- ja leirikeskuksen emäntää Riitta Hännistä kävi haastattelemassa
Kemin lyseon lukion maahanmuuttajakoulun opiskelija Jiraporn Sangkhahuad
Jutun kirjoittamisessa Jirapornia avusti kurssikaveri Li
Deng.

■ KIRJOITTAJAN KOMMENTTI

Haluan osaltani kehittää
suomalaista työelämää
▼ Silloin kun olin kesätyöharjoittelussa, sain paljon
tietoja ja kokemuksia siitä,
minkälainen on suomalainen
työelämä. Haluan tulevaisuudessakin aina olla mukana
kehittämässä työelämää Suomessa. Haluan tehdä työtä ja
harjoitella.
Tästä on meille maahanmuuttajille hyötyä. Ja myös
kotoutumistuesta, jota TE
-keskus meille antaa.

Meidän maahanmuuttajien
toiveammatit ovat ihan samoja kuin muidenkin Suomessa
asuvien. Niitä ovat muun
muassa kokki, siivooja, palomies, poliisi, lääkäri, maanviljelijä, kalastaja, rakennusmies
ja kukkakauppias.
Jiraporn Sangkhahuad
Kemin lyseon lukion
maahanmuuttajakoulun
opiskelija

