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”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on välttämätön, 
jotta voidaan turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja 
laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. So-
siaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja halutaan vah-

vistaa. Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa korostetaan erityises-
ti terveyserojen kaventamista ja palveluiden kustannusten hallintaa.”  
Yllä kirjoitetulla tavalla Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee lähi-
vuosikymmenten suurinta julkisia palveluita koskevaa uudistusta, SoTe-
uudistusta.
 On kovin harmillista, että lähes koko julkinen keskustelu asian tii-
moilla on käyty hyvin terveyspainotteisesti. Vahvojen sairaanhoitopii-
rien ja terveydenhuollon ammattijärjestöjen johdolla media on ottanut 
uudistukseen ja siitä käytävään julkiseen keskusteluun hyvin terveyden-
huoltoon keskittyvän lähestymistavan, sosiaalipalvelujen järjestäminen 
ja niiden merkitys sekä rooli on tullut mainittua korkeintaan sivulau-
seessa, jos sielläkään. Kuitenkin puhumme koko ajan sujuvasti SoTe-uu-
distuksesta.
 Kun tarkastellaan sairastavuutta ja sosiaalisia ongelmia kunnissa, pää-
dytään hätkähdyttäviin lukuihin: reilu 10 prosenttia kuntalaisista käyt-
tää noin 80 prosenttia kuntien sosiaali- ja terveysmenoista. Rahaksi 
muutettuna tämä Kemissä tarkoittaa, että lähes 70 miljoonaa euroa käy-
tetään reilun parin tuhannen henkilön palveluiden tuottamiseen. Tilas-
toja tarkastelemalla voidaan myös todeta, että noin 70 prosenttia kaikis-
ta terveysmenoista liittyy enemmän tai vähemmän itse aiheutettuihin 
sairauksiin, käytännössä liiasta syömisestä, päihteiden käytöstä tai tupa-
kanpoltosta sekä liikkumattomuudesta aiheutuviin vaivoihin.
 Terveysongelmat ovat usein seurausta monista kasaantuneista sosi-
aalisista ongelmista: köyhyydestä, huono-osaisuudesta, syrjäytymisestä, 
yleisestä näköalattomuudesta, sosiaalisesta eriarvoisuudesta. Merkittä-
vään osaan terveysongelmista ja niistä aiheutuviin kustannuksiin voitai-
siin yllä kirjoitetun perusteella hyvinkin vaikuttaa myös muilla kuin ter-
veydenhoidollisilla toimilla. Sosiaali- ja terveysministeriön uudistusta 
esittelevillä www-sivuilla puhutaan kuitenkin ensisijaisesti terveysero-
jen kaventamisesta, mutta voidaanko terveyseroja kaventaa ja ihmisten 
hyvinvointia todella lisätä ilman, että  asiakkaan kokonaisvaltaisen hy-
vinvoinnin ja sosiaalisen aseman parantaminen on myös vahvasti kyt-
ketty toimenpiteisiin?
 Jos SoTe-uudistuksessa on liian vahva terveydenhoidollinen näkökul-
ma ja uudistus ei aidosti huomioi sosiaalipalvelujen tarjoamia mahdol-
lisuuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavien tekijöiden 
kokonaiskuvan hallinnassa, ollaan menossa pahasti sivuraiteelle. Te-
keillä olevassa  uudistuksessa olisi syytä hyödyntää nykyistä paremmin 
sosiaalipalvelujen osaaminen ja vahva näkemys asiakkaan kokonaisti-
lanteen hallinnasta yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja 
luoda uudenlainen lähestymistapa erityisesti paljon palveluita tarvitse-
vin asiakkaiden ongelmien ratkaisuun.

Jukka Vilén
kansliajohtaja

uNohtuiKo So?

Kemin kaupungin sosiaalitoimisto on avoinna 
arkisin klo 8.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00 
Puhelinaika sosiaalitoimiston työntekijöille 
arkisin	klo	12.00	-	13.00
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Teksti ja kuva Janica Karasti

Kemin merellisyys luo 
loistavat puitteet vir-
kistyskalastukseen niin 
kaupunkilaisille kuin 

matkailijoillekin. Kaupungingeo-
deetti Paulus Rantajärvi kertoo, 
että meri tarjoaa hyvin kalaa, kun-
han sinne viitsii vain lähteä. Ja mi-
käpä kalastellessa, sillä siinä saa 
ruokapöytään tuomisten lisäksi sa-
malla täysivaltaisen elämyksen kau-
nista luontoa, virkistävää merituulta 
ja rauhoittavaa äänimaailmaa.
 - Kotitarvekalastus on kyllä sel-
västi vähentynyt, kala ostetaan 
mieluummin kalatiskiltä. Kalaa-
han tuolta kyllä tulee, isoa ah-
venta ja haukea nousee varmasti. 
Haukikin on harmillisen aliarvos-
tettu ruokakala; siitä saa kyllä hy-
vää, kun osaa vain valmistaa sen, 
Rantajärvi sanoo.

Uistelemaan
vai verkoille?

Kemissä kuntalaiset ja matkaili-

jat saavat kalastaa Kemin edustan 
merialueella vuonna 1994 perus-
tetulla vapaalla virkistyskalastus-
alueella. Alue on pinta-alaltaan 
n. 1700 hehtaaria, johon kaupun-
ki on vuokrannut kalastusoikeuk-
sia yhteistyökumppaneilta.
 Vapaalle virkistyskalastusalueel-
le voi mennä kalastamaan suorit-
tamalla kalastonhoitomaksun eli 
niin sanotun valtion kalastuskor-
tin. Se maksaa 39 euroa vuodes-
sa ja se on helppo lunastaa netis-
sä. Onginta ja pilkintä puolestaan 
ovat yleiskalastusoikeuden piiris-
sä, niille hoitomaksua ei tarvitse 
suorittaa.
 - Kartan alueesta saa kaupun-
gintalon asiakaspalvelupisteestä tai 
kaupungin kotisivuilta, Rantajärvi 
tietää.
 Normaalisti verkkokalastukseen 
ja viehekalastukseen useammal-
la kuin yhdellä vavalla tarvitsee 
myös vesialueen omistajan luvan, 
vapaalla virkistyskalastusalueella 
sitä ei kuitenkaan enää erikseen 

Vapaan virkistyskalastusalueen karttoja 
saa Kemin kaupungin asiakaspalvelu-
pisteestä. Se löytyy myös kaupungin 
kotisivuilta, kertoo kaupungingeodeetti 
Paulus Rantajärvi.KalaStuS

oN KemiSSÄ 
helppoa
Selkäsaaren 
ruoppausta 
selvitetään 
virkistyskäytön 
edistämiseksi

tarvitse. Uutta kalastuslakia ja alu-
een sääntöjä on silti noudatetta-
va ja kaikissa verkoissa on oltava 
omistajan yhteystiedot.
 Kalastuskilpailuihin alueella ei 
myöskään tarvita erillistä lupaa.
 - Talvisin on pilkkikilpailuja 
mutta kesäisinkin siis saisi kilpailu-
ja järjestää, Rantajärvi kehottaa.
 Perämeren kalastusalueen vie-
hekalastuslupa kattaa suuremman 
alueen. Lupa-alue lähtee Tornios-
ta ja ulottuu Simoon saakka.
 - Se kattaa rannikkoalueen, 
poislukien jokialueet. Tällä viehe-
kalastusluvalla saa uistella useam-
malla vavalla koko alueella mutta 
verkkokalastukseen se ei oikeuta. 
Lupa maksaa vuodeksi 15 euroa 
ja sitä myydään Vallitunsaares-
sa ravintola Puukerhossa, Kemin 
kaupungintalon asiakaspalvelu-
pisteessä ja TornionHaparandan 
matkailutoimistossa. Karttoja vie-
hekalastusalueesta on myös saata-
villa lupapisteistä, Rantajärvi ker-
too.

Selkäsaaren 
ruoppausta selvitetään

Virkistyskäytössä talvisin suositun 
Selkäsaaren kesäkäyttöä haluttaisiin 
myös parantaa ruoppaamalla saaren 
pohjoispäähän parempi reitti.
 - Ranta on hyvin matala sekä 
kivikkoinen ja tällä hetkellä sinne 
menee vain yksityinen pieni väylä. 
Selvityksen alla on nyt ruoppauk-
sen määrä ja hinta, jotta saaresta 
saataisiin kesäisinkin enemmän irti 
paremman rantautumismahdolli-
suuden myötä, Rantajärvi sanoo.
 Jos ruoppaus ei osoittaudu ko-
vin isoksi, se olisi ehkä mahdol-
lista tehdä Kiikeli-hankkeen yh-
teydessä. Mahdollisesti ruoppaus 
voitaisiin aloittaa jo tänä tai ensi 
vuonna.



Kemin kesä tarjoaa  paik-
kakuntalaisille ja vie-
raille laajan kattauksen 
elämyksiä.

- Kemi on paitsi tapahtumien ja 
monikulttuurisuuden kaupunki 
myös konferenssikaupunki, Kemin 
kaupungin kehittämiskoordinaat-
tori Oili Ruokamo sanoo.
 Yksi mielenkiintoisista tapahtu-
mista on Sauvosaaren urheilupuis-
ton takakentällä 28. toukokuuta  
kello 10-15 järjestettävä  Metsän 
kasvun päivä -tapahtuma, jonne 
on vapaa pääsy.
 Kemissä  kohtaavat myös Poh-
jola-Nordenin naapurikumppanit 
19.-21.8. Pohjoiskalottikonferens-
sin puitteissa. Tapahtuman teema-
na on  ”Ei se kannatte – Inte är det 
så dåligt – Vi står han av”.
 Suomen Opasliiton jäsenistö taas 
kokoontuu Kemiin valtakunnallisil-
le opaskoulutuspäiville ja  syysliit-
tokokoukseen 15.-16. lokakuuta. 
Koulutuspäivien teemana on Suo-
mi 100 vuotta.
 Kemin Historiallinen museo 
ja Kemin Lastenkulttuurikeskus 
käynnistää syksyllä Entten tent-
ten – uusi yhteinen perintö -hank-
keen, joka tarjoaa maahanmuutta-
jalapsille ja suomalaisille lapsille 
vastavuoroista kotoutumista.

Metsäasiat tutuiksi

Metsän kasvun päivässä metsäasi-
at tulevat tutuiksi. Tapahtuma jär-
jestetään Kemissä 28. toukokuuta 
kello 10–15 Sauvosaaren urhei-
lupuiston takakentällä. Tapahtu-
maan on vapaa pääsy. Edellinen 
vastaava tapahtuma järjestettiin 
Lahdessa vuonna 2014.
 - Kemin tapahtumassa halutaan 
edistää metsän kestävää käyttöä ja 
lisätä metsätietoutta, Kemin kau-
pungin hallintosihteeri Heli Oitti-
nen kertoo.
 Kemin tapahtumassa on esillä 
Pohjois-Suomen näkökulma.
 - Kävijätavoite on noin 3000 
henkilöä. Tapahtumassa on kiin-
toisaa ohjelmaa sekä metsänomis-

tajille ja heidän perheilleen että 
kaikille metsästä ja metsäisestä 
harrastamisesta kiinnostuneille, 
Karita Raivio Metsäkeskuksesta 
kertoo.
 Ohjelmassa on mm. halonhak-
kuun SM-osakarsintakisa sekä haas-
tekilpailu. Metsäkeskuksen pöl-
löhahmo Walter von Forest tulee 
ilahduttamaan lapsia ja lapsenmie-
lisiä. Tapahtumassa on myös metsä-
alan organisaatioiden esittelypisteitä. 
Metsäisten tuotteiden myyntipisteet 
löytyvät myös alueelta.
 Päivän aikana esittäytyy muun 
muassa moottorisahataiteilija, on 
sahan soittoa, metsäaiheinen pa-
neelikeskustelu, metsästyskoiria, 
maivanpaistoa ja riistapolku. Har-
rastejärjestöt, kuten 4H, partiolai-
set sekä metsäurheilu- ja virkistys 
esittelevät toimintaansa.
 Tulemalla tapahtumaan osal-

listuu kilpailuun, jonka pääpal-
kintona on 500 euron arvoinen 
kylpylälahjakortti. Tapahtumaan 
liittyy myös retki lähialueen hak-
kuukohteelle ja Metsä Groupin 
Kemin tehtaille. Retkille on mak-
suttomat linja-autokuljetukset.
 Koko tapahtuman suunnittelu 
ja koordinointi on Metsäkeskuk-
sen käsialaa yhteistyössä Kemin 
kaupungin ja eri toimijoiden kans-
sa. Lisätietoja: www.metsäkeskus.
fi/metsan-kasvun-paiva

Pohjola-Nordenin Pohjois-
kalottikonferenssi Kemiin

Kemiin vuonna 1924 perustettu 
Pohjola-Norden on Suomen ainoa 
kansalaisjärjestö, jonka päätehtä-
vänä on pohjoismainen yhteistyö.
Kemin yhdistyksen elokuussa jär-
jestämä Pohjoiskalottikonferenssi 

on yhdistyksen historian 29.
 Tilaisuuksissa on liki 20 puhu-
jaa ja noin 200 osallistujaa, jotka 
kehittelevät yhdessä päätöksente-
kijöiden tueksi keinoja pitää Poh-
joiskalotin kielet elinvoimaisina, 
erityisesti kulttuuriviennin kautta.
Tilaisuudet tulkataan ruotsin ja 
suomen kielillä.
 - Konferenssissa paneudutaan  
muun muassa Pohjois-Norjan, 
Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen 
omaan perinnekulttuuriin, alueen 
omiin kieliin ja siihen miten kieliä 
ja kulttuuria hyödynnetään elin-
keinoelämässä, Pohjola-Nordenin 
Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja 
Kirsi Lantto kertoo.
 Pohjoiskalotin alueelta on mu-
kana muun muassa yrittäjiä, jotka 
tuotteistavat alueen kulttuuria yri-
tyksissään sekä paikallisia ja valta-
kunnallisia poliitikoita.

KemilÄiNeN
  vieraaNvaraiSuuS

Teksti Arja Pekkala-Matikainen
Kuvat Arja Pekkala-Matikainen, Metsäkeskus, 
Kemin historiallinen museo

näyttäytyy tänä kesänä monin tavoin

Meri-Lapin Matkailuoppaiden puheenjohtaja Kyösti 
Karjalainen odottaa innolla lokakuuta, jolloin Suomen 
Opasliiton jäsenistöä tulee Kemiin järjestettäville valtakun-
nallisille Opaskoulutuspäiville ja syysliittokokoukseen.
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Tilaisuuksissa pohditaan vähem-
mistökielten nykytilannetta sekä 
esitellään laajasti naapurimaiden 
omaa kirjallisuutta ja perinnekult-
tuuria. Keskusteluissa tutkijat ja eri 
alojen asiantuntijat pohtivat kol-
men Pohjoiskalotin maan perinne-
kulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä.
 - Lisäksi pohditaan sitä, miten 
voitaisiin oppia naapurimaan ta-
vasta olla ylpeä omasta erityisyy-
destään, Lantto kuvailee.
 - Pohjola-Nordenin Suomen 
yhdistyksen tärkein tehtävä on 
pohjoismaisen yhteistyön edistä-
minen ja Pohjoismaiden tunne-
tuksi tekeminen Suomessa, Lant-
to muistuttaa.
 Yhdessä muiden Pohjoismai-
den Norden-yhdistysten kanssa 
yhdistys tarjoaa Suomessa mah-
dollisuuden pohjoismaiseen toi-
mintaan ja vuorovaikutukseen eri 
tasoilla ja tavoilla. Pohjola-Nor-
denin Lapin piirin toiminnan tar-
koituksena on toimia jäsenten ja 
muiden yhteistyökumppaneiden 
yhdyssiteenä pohjoismaisissa asi-
oissa, sekä vahvistaa ja kehittää 
Pohjoismaiden kansojen yhteis-
työelimenä.

Suomen Opasliiton 
jäsenistöä Kemiin

Meri-Lapin matkailuoppaiden pu-
heenjohtaja Kyösti Karjalainen 
hehkuu tyytyväisyyttä, sillä Suo-
men Opasliiton jäsenistö kerääntyy 
lokakuussa Kemissä järjestettävil-
le valtakunnallisille opaskoulutus-
päiville ja syysliittokokoukseen. 

Koulutuspäivien teemana on Suo-
mi 100 vuotta.
 - Päivät järjestetään yhteistyös-
sä Suomen Opasliitto ry:n kanssa. 
Päivien aikana osallistujille esitel-
lään laajasti Kemiä ja Meri-Lapin 
matkailualuetta, Karjalainen ker-
too.
 Tapahtumassa FM vt. museon-
johtaja Minna Heljala Tornionlaak-
son maakuntamuseosta luennoi 
osallistujille itsenäisyyden polusta 
painottaen Meri-Lapin alueen nä-
kökulmaa sanoin ja kuvin.
 Vuonna 2004 matkailuoppaan 
peruskurssin ja vuonna 2010 op-
paan ammattitutkinnon suoritta-
nut Kyösti Karjalainen sanoo, että 
hänen uransa oppaana alkoi ko-
tiseuturakkaudesta, kuten monen 
muunkin oppaan kohdalla.
 - Joka vuosi kehittelemme uu-
sia kiertokävelyjä ja kiertoajeluita 
entisten lisäksi, sillä kysyntä ja tar-
jonta muuttuvat  vuosittain.
 Meri-Lapin matkailuoppaiden 
pääpaikkana on Kemi, mutta opas-
tettava alue kattaa Simon, Kemin, 
Keminmaan, Tervolan ja osittain 
myös Tornio-Haaparannnan.
 Karjalainen kertoo, että yhdis-
tykseen kuuluu yksitoista opasta 
ja kohta Lappiasta valmistuu kah-
deksan Suomen Opasliiton auk-
torrisoimaa matkailuopasta, joi-
den toivotaan liittyvän aktiiviseen 
paikallisyhdistykseen.

SuomalaiNeN 
KulttuuriperiNtö tutuKSi 
maahaNmuuttajalapSille

Viime vuosina Kemiin on saapunut paljon pakolaisia ja maahan-
muuttajia eri maista. Kemin historiallinen museo ja Kemin lasten-
kulttuurikeskus käynnistää syksyllä maahanmuuttajien kotouttami-
seen perustuvan Entten tentten-uusi yhteinen perintö -hankkeen, 
joka tarjoaa maahanmuuttajalapsille ja suomalaisille lapsille vasta-
vuoroista kotoutumista.
 Hanketta hallinnoi historiallinen museo ja lastenkulttuurikeskus. 
Mukaan hankkeeseen toivotaan myös Planin ja Unicefin Kemin pai-
kallisjärjestöjä sekä maahanmuuttajakoulutusta.
 - Työkaluina ovat muun muassa uuden kotimaan perinteiden ja 
kulttuurin tuntemuksen opettaminen. Hankkeessa opetetaan uus-
suomalaisille ja suomalaisille lapsille perinteisiä, suomalaisia leikke-
jä ja loruja, sekä opetellaan vastavuoroisesti monikulttuurisia leikke-
jä ja perinteitä Suomi 100 vuotta -teeman puitteissa, historiallisen 
museon intendentti Helka Savikuja kertoo.
 - Kaksi vuotta kestävän Entten tentten -pilottitapahtuman aika-
na pyritään toteuttamaan kahdesti kuukaudessa leikki- ja työpaja-
päivät. Toiminta on suunnattu päiväkoti-ikäisille ja alakoululaisille, 
huomioiden erityisesti maahanmuuttajaperheiden lapset, Savikuja 
kertoo.
 Entten tentten on kaksivuotinen hanke, johon rahoitus on saatu 
museovirastolta. Toiminta tapahtuu historiallisen museon tiloissa ja 
soveltuvin osin ulkoalueilla ja puistoissa.
 - Näillä keinoilla luodaan uutta ja yhteistä kulttuuriperintöä. Hank-
keen innovaatioalusta kattaa oppimistapahtuman koko elinkaaren, 
ideasta testaukseen ja testauksesta tuotteeksi sekä pysyväksi tapah-
tumaksi, Savikuja kertoo.
 - Kokonaisuudet on helppo tuotteistaa museossa pysyväksi toi-
minnaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuoden 2017 jäl-
keenkin, intendentti  Savikuja uskoo.
 Kyse on käyttäjälähtöisestä mallista, joka synnyttää uusia inno-
vaatioita, yhdistää paikalliset toimijat, organisaatiot ja kulttuurilai-
tokset tuottamaan kulttuuriperinnön oppimismateriaalia, Savikuja 
kertoo.
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Tapahtumassa voit 
tavata Walter von 
Forest pöllön.



TAPAHTUMIA

Metsän kasvun päivä
28.5. klo 10-15 
Sauvosaaren urheilupuisto

Toripäivät
9.6.,	14.7.,	4.8.	Täiköntorilla

Kemin kesäkauden avajaiset
11.6. Täiköntori, Kävelykatu

Kauppamaraton
23.6.	Täiköntori	ja	kävelykatu

Pensaskarin avajaiset 
2.-3.7.	www.luontoon.fi/peramerensaaret

Meri-Lapin matkailuoppaat ry
2.7. Kemi tutuksi pyöräillen
6.7. Hautausmaakierros
10.7. Meri-Lapin kiertoajelu
13.7.	kävelykierros	Kemissä
16.7. Kemi tutuksi pyöräillen
20.7. Hautausmaakierros
23.7.	Kiertoajelu	Kemissä
30.7.	Kemi	tutuksi	pyöräillen
Lisätietoja: merilapinmatkailuop-
paat@gmail.com	tai	044	0451	156

Satama Run juoksutapahtuma
9.7. Kemin sisäsatama

Easy Living in Kemi -viikko 15.-24.7.
•	15.-16.7.	Kesäkissa	blues
 Kemin sisäsatama
•	16.7.	klo	10-19	
	 Kemi	Tuning	Car	Exhibition	(KTCE	ry)		
 Kemin sisäsatama
•	16.7.	Lapin	Boxing	Night
 Kemin sisäsatama
•	16.7.	Rondelli	-	Lasten	musiikki-
 tapahtuma
•	20.7.	Nuorten	liikuntatapahtuma
•	22.7.	klo	19-21	
	 Bändileirin	päätöskonsertti
•	22.-23.7.	Juicerock

Heinänäyttely
23.-24.7.	Kv-	koiratapahtuma

Run to 60’s
29.-31.7.	Kokoontumisajot
Seilari, Kemin sisäsatama

Satama Open Air
5.-6.8. Ruutinpuisto, Kemi
www.satamaopenair.fi

Meri-Lapin Country Camp
12.-14.8.	Vallitunsaari
www.countrycamp.fi

Kuoromaraton
13.8.	Meripuiston	laululava

Elonkorjuumarkkinat &
Kemin kuninkaallisten kruunaaminen
19.-20.8. www.keminkuninkaalliset.fi

Pohjoiskalotti-konferenssi
19.-21.8. Kemin Kulttuurikeskus

SuomiMies-seikkailee
22.8. Täiköntori
www.suomimies.fi

Venetsialaiset
27.8. Kemin kesäkauden päättäjäiset 
Klo 15 Kemin kaupunginorkesterin 
puistokonsertti, Meripuiston laululava

Swengijengin syysleiri
17.-18.9. Kemin Pirtti
www.swengijengi.net

Valtakunnalliset opaspäivät
15.-16.10. Kulttuurikeskus

Taiteiden yö
29.10. Kulttuurikeskus

NÄYTTELYT JA NÄHTÄVYYDET

Kemin Kirkko
27.6.-5.8. Tiekirkko, opastus
avoinna päivittäin klo 11-16

Kemin taidemuseo
avoinna ti-pe 11-17, la-su 11-15
•	 10.6.-2.10.	Lumipalloefekti	3	–		
	 Pohjois-Suomen	biennaali
Opastukset ja tapahtumat
www.merilapinmuseot.fi

Kemin historiallinen museo
avoinna ti-pe 11-17, la-su 11-15
•	 Perusnäyttely:	Meren	ja	joen	kaupunki
•	 12.6.	asti	Puun	ja	kiven	mukailu-
	 maalaus	–	Maalarimestari	Jorma		
 Pitzenin näyttely
•	 17.6.-14.8.	Luonnon	valossa	–		
 Paula Suomisen hiilipiirroksia

Yli-Jaakheikin savupirtti
29.6.-7.8. Meripuisto
avoinna	ke-su	klo	11.30-16.30

Kemin sarjakuvakeskus
Kemin sarjakuvanäyttely, Sauvotalo
avoinna ti-pe 11-17, la 11-16
•	 30.4.-3.6.	Lordi-näyttely
•	 15.10.	Sarjakuvapäivät

Jalokivigalleria
Kauppakatu 29
avoinna ma-pe 10-16

LumiLinna-näyttely ja 
matkamuistomyymälä
avoinna ma-pe 10-16
28.6. alk. ti-la 11-17
28.8. alk. ma-pe 11-15, Tullimakasiini

Jäänmurtaja Sampo
avoinna 28.6.-27.8. ti-la 11-17
Opastukset ja varaukset: 
sales@visitkemi.fi

Kemin kaupunginkirjasto
avoinna ma-to 10-19, pe 10-17, 
la ja su lehtilukusali 11-15
Vaihtuvat näyttelyt:
•	Kesäkuussa	
 Kivalo-opiston oppilastöitä
•	Heinäkuussa	
 Pekka Alatarvas, maalauksia
 Pentti Honkanen, valokuvia
•	Elokuussa	
 Kari Koistinen, akvarelleja

Kaupungintalon näköalatasanne
avoinna ma-pe 9-15
Panorama	Café

LAPSILLE

Kemin Lastenkulttuurikeskus
Sauvotalo
•	 7.-9.,	14.-16.	ja	21.-23.6.	12-15		
 non stop Kesäpajat 7-9 -vuotiaille 
•	 27.6.-1.7.	ELOHIIRI	–	lastenviikko,	
 koko perheen taidepaja 10-12 ja  
	 12-14
•	Avoin	taidetoiminta	syyskuusta	
 joulukuuhun joka ke 10-12
Lisätietoja 
lasten.kulttuurikeskus@kemi.fi 
tai	puh.	0400	791	521

TEATTERI

Kemin kaupunginteatteri
Syksyn ensi-illat
•	 26.9.	Muovimeri	–	Satu	Talan			
 kirjoittama ja ohjaama kiertue-
 esitys lapsille
•	 10.9.	Karvan	verran	kuutamolla	–		
	 Ken	Ludwigin	farssi
•	 8.10.	Puhdistus	–	Sofi	Oksasen		
 huippudraama
•	 10.12.	Popula	–	Pirjo	Hassisen		
 tragikomedia

URHEILUA

Kemin uimahalli
avoinna: katso www.kemi.fi/
palvelut/liikuntapalvelut/uimahalli/

Kemin liikuntajärjestöt
löydät sivulta www.kemi.fi/palvelut/
liikuntapalvelut/liikuntajarjestot/

Purjehdus
•	Optarikursseja	6.6.	alk.	
	 8-14-vuotiaille
	 Lisätietoja	0400	954	887
•	Kevätpurjehdus	5.6.
•	Kevytvene	Cup	11.–12.6.	KV	
•	Ajoskrunnin	kierto	18.6.
•	Kemin	Regatta	9.–10.7.	
•	Selkäsaaripurjehdus	30.7.	
•	Avomeripurjehdus	6.8.	
•	Yökilpailu	13.8.	
•	Heben	kierto	20.8.
•	Bottoms	Up	26.–27.8.	KV	
•	Lipunlaskupurjehdus	24.9.	
•	Palkintojenjako	1.10.

2016
(Muutokset mahdollisia)

Kemin
kulttuurikesä
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Helmikuussa työnsä Kemin kaupungin vt. lakimiehenä aloitta-
nut Santeri Lindholm kertoo viihtyneensä pestissään. Lapin 
yliopistosta vuonna 2012 valmistunut ja sen jälkeen nelisen 
vuotta asianajotoimistossa työskennellyt Lindholm sanoo, 

että työtehtävät eivät poikkea paljoakaan hänen aiemmasta työstään.
 - Työhöni kuuluvat kattavasti kaikki kaupungin oikeudelliset asiat, 
esimerkiksi luottamushenkilöiden lainopillinen neuvonta, 
kunnan työntekijöiden työoikeudelliset asiat ja erilaiset 
vahingonkorvausasiat. Vanhassa työssäni hoidin pal-
jon mm. sopimusriitoja, joita on yllättävän suuri 
osuus myös tässä työssä.
 Kaupunkilaisille lakimiehen rooli näkyy eni-
ten hänen vastuullaan olevan pysäköinninval-
vonnan myötä.
 - Alaisuudessani työskentelee yksi pysäköin-
nintarkastaja ja työssäni ratkaisen sitten kaikki 
siihen liittyvät oikaisuvaatimukset kuten myös 
erilaiset korvausvaatimukset teiden kunnossapi-
toon liittyen.

Haasteet palkitsevat

Parasta työssään Lindholmin mielestä ovat 
mahdollisimman haastavat tehtävät.

- Kun saan yleiselläkin tasolla oikeudellisesti haastavan kysymyksen rat-
kaistua jotenkin järkevästi ja jos siihen saa vielä vaikkapa tuomioistuimes-
ta vahvistuksen, se tuntuu aina hyvältä.
 Töitä on Lindholmin mukaan ollut riittävästi ja ne ovat olleet mielek-
käitä. Ajatus kaupunginlakimiehen paikan hakemisesta lähti kalareissulla 
Simossa.

- Syyskuussa kaverin kanssa oltiin siellä kalastamassa ja avoinna 
oleva paikka tuli puheeksi. Sitten sitä tuli myös haettua.

  Lindholm on kotoisin Vantaalta ja asui haun aikaan per-
heensä kanssa Espoossa. Hyppäys pääkaupunkiseudul-

ta Kemin rauhaan ei tuntunut isolta Rovaniemellä 
vietettyjen vuosien jälkeen.
 - Pääkaupunkiseudun ihmisten paljouteenkin aina 
tottuu parissa päivässä mutta helpommin tottuu rau-
haan. Olen sanonutkin kaikille, että ne paikat missä 
tykkään käydä kalassa ovat nyt 700 kilometriä lähem-
pänä. Kyllä rauhallisuus lämmittää mieltä enemmän 
kuin hälinä. Kaikki vapaa-aikani menee kalastuksen 
ja metsästyksen merkeissä, mieluiten Lapissa.
   Kemiin jäämistä perhe ei pidä mahdottomana aja-
tuksena, kunhan Lindholmin virka saa lainvoiman.

KaupuNgiNlaKimieS     
  viihtYY luoNNoSSa

numero 2/2016 KEMILÄINEN7
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Teksti ja kuva Janica Karasti
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Teksti ja kuva Janica KarastiNuorille oN 
tarjolla KeSÄllÄ  
  eNNÄtYSpaljoN 
toimiNtaa
Toimintaan ovat tervetulleita kaikki

Elmeri Haarala ja Joonas Vesa viihtyvät Takitsulla. - Tämä on hyvä mesta, eihän me täällä 
muuten oltaisi. Nuorisotyöntekijä Marko Kehusmaa kertoo, että toimintaa on jalkautettu 
tänä vuonna myös kouluille, jotta kynnys nuorisotiloille tulemiseen madaltuisi.
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Kemin nuorisotoimelle 
on tulossa tänä vuon-
na ennätyksellisen vil-
kas kesäkausi.

- Koskaan aiemmin emme ole 
tehneet näin isosti ja monipuoli-
sesti erilaisia asioita. Tavoitamme 
varmasti lapsia, nuoria ja aikuisia 
enemmän kuin koskaan ennen, 
iloitsee nuorisonohjaaja Marko 
Kehusmaa.
 Nuorisotoimen pääkohderyh-
mää ovat yläkoululaiset, silti toi-
mintaan nivoutuu puuhaa myös 
vähän nuoremmille ja vanhem-
millekin.
 Talvisin nuorisotoimen työs-
kentely näkyy eniten nuorisoti-
loilla, joita löytyy Karihaarasta, 
Takajärveltä, Hepolasta ja keskus-
tasta. Näistä Karihaara ja Takajär-
vi ovat Kemin kaupungin alaisia. 
Kaikki yksiköt tekevät silti yhteis-
työtä, varsinkin isompien tapahtu-
mien ollessa kyseessä.

Nuoret arvostavat 
panostusta

Nuorisotilat ovat tärkeitä nuorille, 
sillä ne tarjoavat arki-iltaisin tur-
vallisen paikan, jossa hengailla ja 
tehdä erilaisia asioita yhdessä ka-
vereiden kanssa.
 - Meidän työmme on kuunnella 
nuoria, suunnitella yhdessä erilai-
sia asioita ja toteuttaa ideoita aina 
mahdollisuuksien mukaan, Ke-
husmaa kertoo.
 Tänä vuonna on aloitettu myös 
koulutoiminta, joka tuo nuori-
sotyöntekijät sinne, missä nuo-
ret luonnollisesti iltapäivisin ovat. 
Tiistaisin nuorisotyöntekijät ovat 
Karihaaran koululla ja keskiviik-
koisin Syväkankaan koululla.
 - Olemme halunneet tällä toi-
minnalla madaltaa kynnystä tulla 
toimintaan mukaan niillekin nuo-
rille, jotka eivät käy nuorisotiloilla.
 Nuoret kokevat nuorisotyön ja 
nuorisotilat tärkeiksi.
 - Varsinkin vähän vanhemmil-
ta, jo nuorisotiloilta ulos kasva-
neilta tulee palautetta, joka aut-
taa myös jaksamaan tässä työssä. 
He arvostavat sitä, missä ovat saa-
neet olla osallisina ja on mukava 
yhdessä muistella erilaisia juttuja, 
joita on oltu touhuamassa.
 Vaikka aikuisen näkökulmasta 
konsertin kamojen roudaaminen ei 
välttämättä ole kovin hohdokasta, 
voi se nuorille olla antoisa elämys.
 - Yleensä urakan jälkeen on sel-
lainen hyvä henki tyyliin ”Jes, me 
tehtiin tämä!” Kyllä kaikenlaista 

toimintaa kaivataan, Kehusmaa 
tietää.

E-sport kiinnostaa

Uutena nuorisotyössä on aloitettu 
myös WhatsApp-uutiskirje, jonka 
voi tilata omaan puhelimeen. Uu-
tiskirje lähetetään joka maanantai 
ja siinä kerrotaan sen viikon nuori-
sotyön asiat: Miten tilat ovat auki, 
onko esimerkiksi viikonloppuna 
jotain erikoista. Uutiskirjeen kautta 
saat tietoa myös leireistä ja retkistä.
 - Myös vanhempien on hyvä tilata 
tämä itselleen, Kehusmaa vinkkaa.
 Uutta on myös nuorten innos-
tus e-sportiin eli elektroniseen ur-
heiluun, joka on maailmalla jo 
nostanut kovastikin päätään.
 - Muutama vanhempi aktiivi-
nen nuori on lähtenyt meillä val-
mentamaan nuorempien joukku-
eita kahdessa eri pelissä. Nuoret 
ovat tuomassa e-sportin myös Ka-
lamarkkinoille, jossa he haluavat 
kertoa tästä ihmisille.

Puuhapaku rullaa jälleen

Viime vuonna käynnistetty ja heti 
ensimmäisenä toimintavuonnaan 
Allianssin Nuori toimija -palkin-
nolla palkittu Puuhapaku starttaa 
toukokuun aikana.
 - Lähdemme koulujen pihoil-
le hakemaan kontaktia nuoriin jo 
ennen kuin kesälomat alkavat.
 Puuhapaku liikkuu kesällä maa-
nantaista perjantaihin klo 15-23 ja 
toimintaa on laidasta laitaan.
 - Se lähtee aina siitä, mitä nuoret 
itse keksivät. Pyrimme sen sitten 
mahdollistamaan. Tuomme vaik-
kapa pelivälineet paikalle. Teemme 
juuri sitä, mitä nuoret haluavat toi-
vomassaan paikassa. Viime kesänä 
toiminta sisälsi mm. makkaranpais-
toa, musiikkinuotioiltoja, erilaisia 
katusoittotapahtumia, sählyä, fris-
beegolfia, pesäpalloa ja koripalloa.
 Puuhapakun nuoret tavoittavat 
sosiaalisen median eli Faceboo-
kin ja Instagramin kautta. Pakussa 
olevat työntekijät seuraavat nuor-
ten toiveita ja liikuttavat pakua 
sen mukaan.

Liikennepuisto 
on aina suosittu

Kemin liikennepuiston toimintaa 
on myös kehitetty talven aikana 
eteenpäin.
 Tänä kesänä siellä starttaa Ke-
min Lämäreiden ylläpitämä ja 
paljon toivottu kahvio. Paikalle 

on luvassa myös pomppulinna ja 
erilaisia teemaviikkoja.
 Liikennepuisto on avoinna 6.6.- 
23.6. ja  4.7.-29.7. Elohiiri-viikolla 
liikennepuisto on kiinni. Sadepäi-
vän sattuessa toiminta siirretään 
Sauvosaliin, jossa klo 10-14 on 
mahdollisuus viettää aikaa esi-
merkiksi askartellen, piirtäen ja 
erilaisissa sisäleikeissä.

Leirejä moneen makuun

Rondelli-lastenmusiikkitapahtma 
on tänä vuonna poikkeuksellises-
ti 16.7.
 Nuorten musiikkileiri järjestetään 
jälleen sekä myös siihen liittyvä lei-
rikonsertti, jossa leirillä kootut bän-
dit esittävät opettelemiaan biisejä. 
Tänä kesänä nuorisotyössä musiik-
kipuolella uutuutena on myös 3.-6. 
luokkalaisten bändikylpy.
 Leirin opettajat ovat perintei-
sesti olleet musiikkialan ammatti-
laisia, Kehusmaa lisää.
 Täysin uutta on tänä kesänä jär-
jestettävä teatterileiri. Teatterialan 
ammattilainen Tatja Hirvenmäki 
tulee vetäjäksi leireille 6.-9.6. ja 13.-
19.6. Leirejä on kaksi, joista toinen 
on suunnattu vähän nuoremmille 
ja toinen vanhemmille nuorille.

Urban Park 
Mansikkanokalle

Tänä kesänä rakennetaan Mansik-
kanokan uimarannan entisen leik-
kipuiston tilalle myös nuoria varten 
suunniteltu Urban Park. Se koos-
tuu useista merikonteista, joista saa-
daan esimerkiksi esiintymislava.
 - Tätä on puuhattu nyt kasaan 
nopealla aikataululla. Toimintaa 
limitetään varmasti yhteen myös 

Puuhapakun kanssa. Toiminnan 
sisältö on vielä vähän auki mutta 
sitä suunnitellaan kovaa vauhtia. 
Todennäköisesti sinne tulee myös 
välineistöä, jota voi käyttää ran-
nalla, Kehusmaa enteilee.

Vaihtoretket suosittuja

Kehusmaa kertoo, että talven ai-
kana toteutettiin yhteistyössä Kit-
tilän ja Sallan nuorisotyön kanssa 
retket toisten paikkakunnille.
 - Sallassa oli East-Rock-tapahtu-
ma, jossa meiltä oli bändi ja nuo-
ria mukana siellä. Kävimme myös 
Kittilässä nuorisoporukalla vieraa-
na, silloin paikalliset nuoret järjes-
tivät meidän nuorille ohjelmaa ja 
toimintaa. He olivat esimerkiksi 
oppaana laskettelureissulla.
 Myöhemmin puolestaan Kit-
tilän nuorisotyö otti bussin suun-
nan kohti Kemiä, jossa kemiläiset 
nuoret järjestivät heille katusuun-
nistusta, LumiLinna-vierailua ja 
muuta mukavaa toimintaa. Nuo-
ret olivat innostuneita tästä ja se 
oli positiivinen kokemus kum-
paankin suuntaan. Tätä toivottiin 
uudelleenkin. - Meillä on nyt aika 
hyvä porukka työntekijöinä kasas-
sa. Ideoita riittää niin paljon, että 
välillä pitää toppuutellakin. Nuo-
retkin ovat aina olleet aktiivisia te-
kemään ja järjestämään, kunhan 
heille on annettu siihen mahdolli-
suus, Kehusmaa päättää

Lisätietoja ja 
leireille ilmoittautumiset:

http://www.lanuti.fi/Suomeksi/
Valitse-kunta!/Kemi

Elmeri Haarala ja Joonas Vesa viihtyvät Takitsulla. - Tämä on hyvä mesta, eihän me täällä 
muuten oltaisi. Nuorisotyöntekijä Marko Kehusmaa kertoo, että toimintaa on jalkautettu 
tänä vuonna myös kouluille, jotta kynnys nuorisotiloille tulemiseen madaltuisi.
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OPS-uudistuksen lähtö-
kohtina ovat pedago-
ginen uudistus, jossa 
siirrytään kysymyk-

sestä mitä opitaan kysymykseen 
miten opitaan. Esi- ja perusope-
tuksen eheyttä vahvistetaan laaja-
alaisella osaamisella, toiminta-
kulttuurin uusilla linjauksilla ja 
oppiaineiden / oppimiskokonai-
suuksien yhteistyöllä. Toiminta-
kulttuurin muutoksella haetaan ti-
laa oman toiminnan pohdinnalle 
ja pedagogiselle keskustelulle.
 Keskeistä uudistuksessa on uusi 
oppimiskäsitys, joka korostaa lap-
sen / oppilaan roolia aktiivise-
na toimijana ja oppimista vuoro-
vaikutuksena, jossa lapsi/oppilas 
on oman oppimisensa arkkitehti. 
Oppimista tarkastellaan yksittäi-
sen oppilaan edellytysten kannal-
ta, eikä enää kaikille samana ko-
konaisuutena.
 Molemmissa perusteissa koros-
tuu vanhempien ja lasten osal-
lisuus, yhteistyö, laaja-alaisuus, 
joustava ja muunneltava oppimis-
ympäristö ja leikin monet mah-
dollisuudet. Yhtälailla terminolo-
gia uudistuu perusteiden kautta.
 Tavoitteena on esi- ja perusope-
tuksen perusteiden tuottaminen 
verkkopalveluna sekä kansallisel-
la että paikallisella tasolla. Länsi-
Pohjassa paikallinen suunnitelma 
on tehty yhdessä viiden kunnan 
kanssa. Työssä on ollut muka-
na Tornion, Kemin, Keminmaan, 
Tervolan ja Simon opetushenki-
löstöä. Seudullinen opetussuunni-
telmatyö on vielä meneillään.
 Esiopetuksen osalta on koot-
tu seudullisesti yhteinen aineisto-
pankki helpottamaan esimerkiksi 
lasten muuttaessa seutukunnalla. 
Aineistopankissa on pohjat seu-
dulliseen lukuvuosisuunnitelmaan, 
lapsikohtaiseen esiopetuksen op-
pimissuunnitelmaan, Suomi toi-
sena kielenä S2 opetussuunnitel-

uudet opetuS-
   SuuNNitelmat

esi- ja perusopetuksessa otetaan käyttöön 1.8.2016.

maan, vuosikello yhteistyöhön  ja 
esiopetukseen osallistumistodistus.
 Uuden opetussuunnitelman mu-
kaan esiopetus ja koulu oppivana 
yhteisönä huomioivat muuttuvan 
maailman, muuttuvan sivistyskä-
sityksen ja osaamisen sekä ope-
tuksen ja oppilaan muuttuvan 
roolin.
 Tavoitteena on, että oppimisen 

ilo syntyy ihmettelystä ja oival-
tamisesta ja se, mitä opiskellaan, 
auttaa ymmärtämään maailmaa ja 
itseä.
 Opetussuunnitelmatyöllä on 
valtakunnallisesti tavoitteena luo-
da portaaton elinikäisen oppimi-
sen polku varhaiskasvatuksesta 
esiopetuksen kautta perusopetuk-
seen ja siitä eteenpäin.  

Seuraavaksi aloitamme varhais-
kasvatusuunnitelmatyöskentelyn 
ja uusi suunnitelma otetaan käyt-
töön 1.8.2017.

Teksti Kaisa Rauvala
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SYvÄKaNKaaN      
  KioSKilla oN
    pitKÄ hiStoria

KemilÄiStÄ oSaamiSta

Teksti ja kuva Janica Karasti

Syväkankaan kioski tunnetaan ruuan lisäksi myös 
herkullisista jäätelöistä. Palloja pyörittelemässä 
työntekijä Viivi Alatalo ja yrittäjä Kimmo Lammi.

Maailman muuttuessa kioski säilyy kohtauspaikkana

Nykymaailman muuttu-
nut palvelukulttuuri on 
ajanut monen perintei-
sen kioskin yli. Yksityi-

siä kioskeja on enää hyvin harvas-
sa verrattuna kioskien kultavuosiin 
kymmenien vuosien taakse.
 Kemissä jo 1960-luvulta toiminut 
Syväkankaan kioski on kulkenut 
erilaista polkua. Se on vuosien saa-
tossa laajentanut ja muuttanut toi-
mintaansa aina aikaa vastaavaksi.
 Syväkankaan kioskin yrittäjien 
tarina lähtee vuodesta 1993, jol-
loin Kimmo Lammi vaimoineen 
lähti kioskinpitäjäksi hetken mie-
lijohteesta.
 - Ei tästä todellakaan pitänyt 
mikään elämäntyö tulla! Mutta 
niin tässä on perhe tällä elätetty jo 
23 vuotta, Lammi naurahtaa.
 - Aika hurjalta ovat tuntuneet 
nämä vuodet. Päivääkään en vaih-
taisi pois mutta en myöskään halu-
aisi enää samaa tietä kulkea uudel-
leen.

Oikea mielikuva on tärkeä

Lammi pitää yhtenä kioskin me-
nestystekijöistä sen runsasta mark-
kinointia.
 - Ainahan pitää monta asiaa 
loksahtaa kohdalleen, jotta me-
nestyy. Meillä on aina panostet-
tu myös palveluun ja henkilöstös-
tä huolehtimiseen mutta kyllä sillä 
on osansa, että ollaan muista kios-
keista poiketen tehty aivan alus-
ta asti aika aggressiivista markki-
nointia jopa televisiossa.
 Nykyisin kioski näkyy ajan mu-
kaisesti myös sosiaalisessa medi-
assa, jossa sillä on toistatuhatta 
seuraajaa.
 - Ruuasta on tullut nykyisin se 
meidän ykkösjuttu. Ja tietysti jää-
telö kesäaikaan on myös tärkeä.
Lammi kertoo, että nykyisin ima-
go merkitsee hintoja enemmän.
 - On paljon tärkeämpää löy-
tää se, miten ihmiset saavat oi-
keanlaisen mielikuvan. Sen asian 

markkinoiminen onkin vaikeam-
paa. Surkealla tuotteella ei tieten-
kään mielikuvia rakenneta, Lam-
mi naurahtaa.

Vakioasiakas muistetaan

Yksi asia pitää muutoksen virras-
sa aina pintansa. Kioski on koh-
tauspaikka. Siellä miesporukat 
tapaavat pelien äärellä ja vakio-
asiakkaat porisutetaan päivittäin. 
Hampurilaisten myötä myös nuo-
ret ovat siirtyneet kioskille.
 - Harmi vain kun lottokansa vä-
henee koko ajan. Meillä on sellai-
sia vakioasiakkaita, että hautajai-
siin on kioskilta laitettu adressia, 
se kertonee jotain asiakassuhtees-
ta. Jos joku tuttu kasvo ei ole käy-
nyt päiviin, niin kyllä siinä rupeaa 
miettimään, että missähän hän on, 
Lammi sanoo.
 Vaimon kanssa yrittäminen ei 
Lammin mielestä ole haasteellista. 
 - Kaikillehan se ei toki sopisi, 

että työ ja vapaa-aika jaetaan kaik-
ki yhdessä. Mutta meille se on so-
pinut vaikka ainahan sitä tulee jos-
kus toisen tontille astuttua.
 Myös perheen vanhin poika on 
työskennellyt kioskilla täyspäiväi-
sesti jo muutaman vuoden.
 - Se on tärkeää, että uskoo siihen 
omaan tekemiseen vaikka kukaan 
muu ei uskoisi. Vaikkakin olemme 
näin kauan olleet pystyssä ja tästä 
on koko perhe elänyt, niin raha ei 
kuitenkaan ole ollut tässä se eteen-
päin vievä voima. Kyllä se lähtee 
siitä uuden oppimisesta ja kehitty-
misestä. Nyt odotamme kunnal-
ta asemakaavamuutosta suurella 
mielenkiinnolla, että pääsisimme 
luomaan jotain ihan uutta toimin-
taa ja saataisiin kaivattuja työpaik-
koja aluellemme.

uudet opetuS-
   SuuNNitelmat

Syväkankaan Kioski
Kiveliönkatu 1
94700	KEMI

Puhelin	(016)	231	716



Tavoitteenamme Kemin 
Matkailussa on luoda 
matkailijoille ikimuis-
toisia elämyksiä talvel-

la jäätyvän Perämeren tuntumassa 
ja edesauttaa Kemin ja Meri-La-
pin tunnettuutta ympäri maail-
maa. Sampo on maailman ainoa 
täysin matkailukäytössä toimi-
va jäänmurtaja, jolla pääsee myös 
kesällä vierailemaan. Viime tal-
ven aikana Sampolla risteili 16 
500 matkailijaa noin 50 eri maas-
ta. Ensi vuonna 22. LumiLinna 
kohoaa Mansikkanokalle, jota ke-
hitämme ympärivuotiseksi matkai-
lukeskukseksi. LumiLinna valittiin 
27.4. Evento Awards voittajaksi, se 
on vuoden paras majoituspaikka. 
Tarjoamme ainutlaatuisia yöpymi-
siä LumiHotellissa ja Olokoloissa 
sekä ensi joulukuusta lähtien me-
renrantavilloissa. Villat palvele-
vat matkailijoita jokaisena vuo-
denaikana ja tarjoavat loistavan 
mahdollisuuden katsella revon-
tulia ja ihmetellä keskiyön aurin-
koa.  Seaside Glass Villat ovat tär-
keä osa ympärivuotisen matkailun 

kehittämistä ja tukevat muun muas-
sa ympärivuotisen LumiLinnan 
toimintaa. Matkailuvaunualue pal-
velee vieressä entisellä paikallaan 
kesällä 2016, jolloin aluetta myös 
kehitetään ja rakennetaan palve-
lemaan laadukkaasti ja monipuoli-
sesti LumiLinna-alueelle saapuvia 
matkailijoita.

Hyvinvointia 
luonnosta ja merestä

Haluamme korostaa palveluissam-
me hyvinvointia muun muassa 

tarjoamalla laadukasta lähiruo-
kaa elämyksellisessä miljöössä. 
LumiRavintolassa voi nauttia kol-
men ruokalajin lämpimän aterian, 
yli 200 asiakasta kerrallaan, Perä-
merestä nostetusta jäästä tehtyjen 
pöytien äärellä. Linnan Rantama-
jan kodassa nautitaan lappilai-
sia tapaksia meren rannassa tulen 
äärellä. Myös suomalainen sau-
naperinne tehdään tutuksi mat-
kailijoiden parissa, kuten myös 
monipuolinen liikkuminen ym-
pärivuotisesti. LumiLinnalla ilah-
duttaa lumesta ja jäästä tehdyt liu-

kumäet ja maskotit Arttu ja Terttu, 
lumiolympialaiset ovat hyvä vaih-
toehto henkilöstön työhyvinvoin-
tipäivään. Merelle pääsee kesällä 
perinnelaivalla tai meloen ja tal-
vella moottorikelkalla tai vaikka 
lumikenkäillen. Yhteistyössä pai-
kallisten ohjelmapalvelutuottajien 
kanssa luomme laadukkaan koko-
naisuuden merelliseen Kemiin.

Kemin kesämatkailuun 
uutta potkua

Kärkituotteidemme lisäksi ope-
roimme 30-vuotista Jalokivigalle-
riaa ja LumiLinna-näyttelyä sekä 
-myymälää vanhassa Tullimaka-
siinissa. Kohteet ovat avoinna ym-
päri vuoden ja kesäaikana niihin 
ja Sampoon pääsee tutustumaan 
”Koe Kemin Helmet” -lipulla, jon-
ka lunastaessaan voi tutustua kuu-
desta kaupungin kohteesta kol-
meen 15 eurolla. Uutuutena tälle 
kesälle avaamme Sisäsatamaan Jou-
lupukin virallisen Satamakonttorin. 
Entinen LinnanAitta muuntautuu 
parhaillaan kesällä avattavaksi 
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kahvilaravintolaksi, jossa voi ta-
vata Joulupukin uudessa miljöös-
sä nauttimassa meri-ilmasta. Uu-
sia houkuttelevia palveluita on 
kehitettävä, sillä Kemin ohi kul-
kee suuri määrä autoja päivittäin. 
Tavoiteenamme on saada matkai-
lijat pysähtymään Kemiin, käyttä-
mään alueen palveluita ja viipy-
mään täällä.
 Omien kohteiden lisäksi tar-
joamme myös muita palveluja – 
olipa kyse majoituksesta, aktivi-
teeteista tai muista matkailu- ja 
ohjelmapalveluista. Kemi ja Meri-
Lappi tarjoavat monipuolisesti 
elämyksiä ja tavoitteenamme on, 
että matkailijat viipyvät alueella 
2,5 vuorokautta. Olemme kehittä-
neet usean päivän matkailukoko-
naisuuksia talvelle, jotka pitävät 
sisällään monipuolisesti aktivi-
teetteja, jotka toteutetaan yhteis-
työssä paikallisten ohjelmapalve-
lu- ja majoitusyrittäjien kanssa. 
Talven osalta matkailupalvelut 
toimivat Meri-Lapissa, mutta ym-
pärivuotisuutta on lisättävä ja ai-
nakin kesä nostettava talven rin-

nalle. Kemissä on paljon loistavia 
tapahtumia, joiden rinnalle on ke-
hitettävä lisää ohjelmaa ja niiden 
markkinointiin on löydettävä oi-
keat kanavat ja välineet. Kesälle 
on suunnitteilla myös viikko-oh-
jelma ja kesähinnastossamme on 
mm. keskiyön auringon matkailu-
paketti.

Matkailulla on merkittävä 
työllistävä vaikutus

Matkailun kasvuohjelman mukai-
sesti tavoitteena on saada Kemiin 
uusia matkailuyrittäjiä vuosittain. 
Kemin Matkailu houkuttelee pal-
veluntuottajia laajentamaan tai 
tuomaan toimintaansa Kemiin, 
sekä kannustaa uusia yrittäjiä tar-
joamaan palveluita osaksi matkai-
lupaketteja ja monipuolista viikko-
ohjelmaa. Matkailu on Suomen 
suurimpia vientialoja, johon koh-
distuu vahvoja kasvuodotuksia. 
Matkailusta tulee Suomeen reilus-
ti yli 4 miljardia euroa vientituloa 
ja vain suurimmat teollisuustoimi-
alat tuovat enemmän. Matkailul-

la on myös  merkittävä työllistävä 
vaikutus, etenkin nuorten parissa. 
Kemin Matkailu työllistää vuo-
si vuodelta enemmän väkeä eri 
aloilta. Henkilökuntamme koos-
tuu monenlaisista osaajista kun-
nossapidon tehtävistä myyntiin 
ja ravintolatoimintaan.  Vakituisia 
työntekijöitä on nyt 14 ja talvise-
songin aikana tarvitaan noin 70 
työntekijää lisää. Ympärivuotisen 
toiminnan kehittämisen myötä 
voimme tarjota työtä palveluhen-
kisille ja kielitaitoisille ammatti-
laisille myös talven ulkopuolella. 
Teemme yhteistyötä myös oppi-
laitosten kanssa ja työharjoitteli-
joita meillä on niin matkailukoh-
teissa kuin toimistolla koko ajan.
 Toimintamme on monipuolista 
ja haluamme panostaa hankinnois-
samme mahdollisimman paljon 
paikallisuuteen. Mainosmateriaa-
limme tuotetaan Kemissä, ravin-
toloissa hyödynnämme paikallisia 
tuotteita ja raaka-aineita. Esimer-
kiksi LumiLinnassa tarjoamme 
keittiössämme tehtyä marjame-
hua ja marjat saamme paikallisil-

KemiN matKailuSSa
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ta marjanpoimijoilta. Kunnos-
sapidon työvälineet, varaosat ja 
muut materiaalihankinnat hoide-
taan lähialueella ja kiinteistöhuol-
to, tietoliikenneyhteydet, sähkö- ja  
LVI-työt toteutamme paikallisten 
kanssa yhteistyössä.

Teksti Noora Barria  Kuvat Kemin Matkailu Oy

!
Kemin Matkailu Oy on Kemin 
kaupungin omistama yhtiö, 
joka tuottaa ja kehittää laa-
dukkaita matkailupalveluita. 
Olemme vastanneet Jään-
murtaja Sampon risteilyjen 
markkinoinnista ja myynnistä 
vuodesta 1987 alkaen ja Ke-
min LumiLinnan toiminnas-
ta vuodesta 1996 lähtien. 
Nämä	 brändit	 yhdistettiin	
saman yhtiön alle vuonna 
2008, kun Kemin Matkailu Oy 
perustettiin.



Kemiläinen satamahis-
toria alkaa Laitakarin 
saaresta, missä höyry-
saha aloitti toimintan-

sa vuonna 1863, sekä samalla kau-
pungin ensimmäinen virallinen 
satama. Satamakaupungin pai-
kaksi todettiin Sauvosaaren so-
veltuvan parhaiten. Kemistä tuli 
vuonna 1869 virallisesti meri- ja 
tapulikaupunki.
 Ensimmäinen laituri valmistui 
nykyiseen sisäsatamaan kesäkuus-
sa 1873. Se oli vaatimaton, muu-
taman kiviarkun päällä oleva pa-
rinkymmenen metrin pituinen 
lankkusilta. Kun rautatie Oulusta 
Tornioon valmistui vuonna 1903, 
vedettiin siitä pistoraide Kemin 
satamaan. Laituria betonoitiin ja 

sen pituutta jatkettiin 1920-luvul-
la aina 475 metriin.
 Kauppiaat rakensivat hirsistä 
ja laudasta suuria rantamakasii-
neja, joita on vielä jäljellä muuta-
mia. Makasiineihin siirrettiin lai-
voista ulkomailta tuotuja ja sinne 
vietäviä tavaroita odottamaan jat-
kokuljetusta. Tuontitavarat kulje-
tettiin ylämaihin. Vuonna 1912 
valmistui uusi Valter Thoménin 
suunnittelema tiilestä rakennettu 
jugend-tyylinen tullikamari, jos-
sa oli myös pakkahuone. Raken-
nuksessa toimii nykyään vuonna 
1986 avattu jalokivigalleria.
 Toisen maailmansodan loppu-
mainingeissa Hitlerin joukot räjäyt-
tivät sisäsataman laiturit 6.10.1944. 
Sodan jälkeen laitureita kunnostet-

KemiN SiSÄSatamaN
  vaiheriKaS hiStoria

Teksti Pentti Korpela
Kuvat Kemin historiallisen museon valokuva-
arkisto ja Pentti Korpela
Lähde Ossi Hedmanin Kemin kaupungin historia

tiin vain noin 250 metrin matkal-
ta. Laivauksen painopiste siirtyi 
Ajoksen syväsatamaan.

Rauniorannasta
vierassatamaksi

Rannan uudistaminen vierassa-
tamaksi alkoi vuonna 1985 lai-
turialtaan ruoppauksella ja aal-
lonmurtajan teolla. Kemiläisten 
purjehdusseurojen talkoilla raken-
netut paviljongit valmistuivat ran-
taan vuonna 1986. Molempien 
seurojen tiloihin tuli kesäravinto-
latoimintaa.
 Sisäsataman eli Wanhan sata-
man lastauslaituri uusittiin ja sii-
hen tehtiin merikatsomo. Kenttä 
kivettiin ja valaistiin. Tiet asfaltoi-

tiin. Työt valmistuivat 2003. Uusia 
rantakahviloita perustettiin. Ravin-
tolalaiva Katariina asettui laituriin. 
Kaksi muuta alusta tuli täyden-
tämään lähisaariin suuntautuvaa 
risteilytarjontaa. Merkittävän Eu-
roopan Ympäristökasvatussäätiön 
myöntämän Sinilippu-arvonimen 
Kemi sai ensimmäisenä Suomes-
sa yhdessä Tammisaaren kanssa 
vuonna 1990. Veneilijöiden arvos-
tama tukikohta rankattiin Sini-    
lipun arvoiseksi tasostaan ja siis-
teydestään. Sinilippu arvonimi 
muuttui myöhemmin Roope-sata-
maksi. Veneilijöiden äänestämänä 
vuoden vierassatama-status tuli 
vuonna 2005 ja 2014. Vilkkaim-
pana veneilykautena vierasvenei-
tä vastassa ovat rantaoppaat.
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puinen, 12-hengen perinnelaiva 
ravintola- ja risteilykäyttöön. Ny-
kyään sisäsatamasta pääsee merel-
le risteilemään myös 1800-luvun 
malliin rakennetulla 36-paikkai-
sella Perämeren Jähdillä. Kesällä 
2016 ensi kertaa satamassa ristei-
lee Hollannissa 1949 rakennettu 
m/s Lumikki, johon mahtuu 225 
matkustajaa. Merelle pääsee toki 
myös meloskelemaan. Kajakkeja 
voi vuokrata sisäsataman makasii-
nista.
 Wanhan sataman arkkitehtoni-
nen helmi on sitruunankeltaisek-
si maalattu, uusrenessanssityylinen 
kahvila-ravintolarakennus Seilari, 
joka toimi aikoinaan satamakont-
torina. Merellistä kodikkuutta hen-
kivä koristelaudoitettu, puinen py-
tinki on rakennettu 1896 ja sen on 
suunnitellut Johan Tiura. Seilarin 
terassi on kesäiltaisin suosittu elä-
vän musiikin tapahtumapaikka.

KemiN SiSÄSatamaN
  vaiheriKaS hiStoria

Purjelaivojen
aikakaudesta 
valtameri-
höyryihin

Siipirataslaivoista 
kajakkeihin

Ensimmäisellä säännöllisellä laiva-
linjalla siipirataslaiva Wellamo al-
koi liikennöidä 1877 Oulusta Ke-
miin ja Tornioon. Vuodesta 1911 
Tornio-laiva kulki päivittäin Ke-
min ja Tornion väliä 1930-luvulle 
saakka. Sen jälkeen linjalla jatkoi 
Saaristo-niminen rannikkohöyry 
toisen maailmansodan puhkeami-
seen asti 1939. Sotaa seurasi pitkä 
hiljaisuus risteilyliikenteessä.
 Göteborgilaisen laivanvarusta-
mon Stena AB:n Afrodite-niminen 
300-paikkainen matkustaja-alus 
teki päivittäisiä risteilyjä Kemin ja 
Luulajan välillä vuosina 1966 - 67. 
Linjalla risteilivät 150-paikkaiset 
Silverfjord-, Henrietta- ja Laponia-
nimiset vesibussit 1980-luvulla.
 Kemin purjehdusseura vietti sa-
tavuotisjuhlaansa heinäkuussa 2005 
Uleninrannassa. Samana kesänä 
rantaan siirrettiin meriteitse Lap-
peenrannasta Katariina-niminen 
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!
Kemin viihtyisin piha -  

kilpailua on järjestetty 
liki kymmenen vuotta. 
Toinen toistaan kau-

niimpia pihoja on esitelty kilpailun 
tiimoilta monia.
 Vuosittain Kemin viihtyisin piha - 
kilpailun osallistujamäärä on vaih-
dellut paljon.
 - Koska puutarhan kauneus ja 
käytännöllisyys on katsojan sil-
mässä kannattaakin muistaa, ettei 
ole yhtä ja ainoaa tapaa toteuttaa 
oma piha ja puutarha, kilpailun 
tuomaristosta Kemin kaupungin 
puistosuunnittelija ja hortonomi 
Aino Krigsholm muistuttaa.
 Tämän kesän kilpailu on suun-
nattu omakoti- ja paritalo-, ja yk-
sittäisille rivitalopihoille. Lisäksi 
on oma sarja pienkerros- ja ker-
rostaloille.

Kauneus katsojan silmässä

- Samaa voittajaa ei voi valita kah-
tena vuonna peräkkäin, mutta  
muuten aiemmin mukana olleet 
pihat voi ilmoittaa kisaan,  Aino 
Krigsholm kertoo.
 - Kemin Viihtyisin piha -kil-
pailun tavoitteena on kannustaa 
asukkaita kiinnittämään huomiota 
oman asuinympäristönsä suunnit-
teluun, siisteyteen ja hoitoon sekä 
olemaan aidosti ylpeitä omista pi-
hoistaan, tuomaristo valottaa.
 Palkitut pihat toimivat hienona 

KemiN viihtYiSiN 
  piha -KiSa 
   Starttaa jÄlleeN

Puutarhakaupungin imago esiin

malliesimerkkeinä pihan ja puu-
tarhan mielekkäästä toteutuksesta.
 - Hyvin hoidetut viheralueet, 
viihtyisät asuinalueet ja yksityi-
set pihat parantavat koko seu-
dun viihtyisyyttä ja kohottavat eri 
asuinalueiden arvostusta ja arvoa.
 Kilpailussa on ollut vuosittain 
mukana niin perinnepihoja, pie-
teetillä rakennettuja puutarhaunel-
mia, huikeita ruukkupuutarhoja, 
kekseliäitä ideoita hyödyntäviä ja 
luonnonkauniita pihoja. Jokainen 
piha ja puutarha on siis tekijänsä 
näköinen. Tärkeää ei olekaan se 

onko piha tiptop-kunnossa vaan 
miten se palvelee asujia.

Ilmoittautumiset

Kemin Viihtyisin piha -kilpailuun 
voi ilmoittautua  pihan omistaja  
itse tai vaikkapa naapuri, kaupun-
ginosayhdistys, yksityishenkilö tai 
yritys. Ilmoittajan tulee varmistaa 
se, haluaako ilmoitettava osallis-
tua. Kilpailuun ilmoittautumiset 
tulee tehdä 29.7.2016 mennessä.
Tuomaristo kiertää pihat 3.8.2016 
(varapäivä on 4.8.).
 Kisan järjestää Kemin kaupun-
ki. Yhteistyökumppanina ovat K-
Rauta sekä Lounais-Lappi -lehti.
Kilpailuun liittyviä kuvia voidaan 
julkaista kaupungin www-sivuilla.
 Voittajat palkitaan Elonkorjuu-
markkinoiden yhteydessä pe 19.8.

Teksti Arja Pekkala-Matikainen  Kuvat Jouni Kallankari ja Anutiina Tervonen-Aho

Ilmoittautumiset kilpailuun kau-
pungintalon asiakaspalvelupis-
teestä saatavalla paperilomak-
keella tai sähköisellä lomakkeella 
osoitteessa:  
http://www.kemi.fi/
asukkaaksi-kemiin/asuminen-
ja-rakentaminen/viihtyisin-
piha/
Myös kisan säännöt ovat saata-
villa em. paikoista.

Arvosteluperusteet: 
Pihan viihtyisyys, idearikkaus, 
ulkonäkö, tarkoituksenmukai-
suus, ensivaikutelma, pihan 
myönteinen poikkeavuus tavan-
omaisuudesta ja muun muassa 
luonnonelementtien käyttö 
sekä piha kokonaisuutena.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on valmisteltu vuosikaudet.  
Alueella on ollut kariutuneita hankkeita järjestää sote-palvelut yh-
dessä ja valtakunnalliset muutokset ovat siirtyneet. Kaupungissa on 
uudistettu palvelurakenteita; on toteutettu mm. vastaanottotoimin-

tojen keskittäminen, ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma, mielenterve-
ys- ja päihdepalvelujen muutokset sekä sosiaalityön muutokset. Tavoitteena 
on ollut parantaa palveluiden saatavuutta ja sekä alentaa kustannuksia.
 Viimeisimmät sote-linjaukset saatiin hallituksen kehysriihestä huhtikuun 
alussa.  Maassa olisi 18 maakuntaa, jotka järjestävät sote-palvelut ja vastaa-
vat viranomaistehtävistä. Kunnilla ei jatkossa ole valtaa sote-palveluihin. Jär-
jestämislaki ja uudistus  tulevat  voimaan v. 2019. Onko maakunnilla riittävä 
taloudellinen kantokyky järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tasa-
puolisesti? Maakuntien lisäksi maahan tulisi viisi nykyisiä erva-alueita vastaa-
vaa yhteistyöaluetta, joissa on yliopistollinen sairaala. Nämä huolehtivat mm. 
palveluiden yhteensovittamisesta. Kattava ympärivuorokautinen erikoisala-
päivystys keskitetään 12 sairaalaan. Mm. Länsi-Pohjan keskussairaala jatkaisi 
ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä so-
siaalihuollon yhteispäivystystä.
 Maakunnat  tuottavat palvelut itse, yhdessä toisten maakuntien kanssa tai 
ostavat palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta tai järjestöiltä. Rahoitus kerä-
tään valtion verotuksessa ja valtionosuuksina. Kuntien verotulot ja valtion-
osuudet pienenevät huomattavasti.
 Valinnanvapaus lisääntyy ja asiakkaat voivat valita palveluntuottajan ensisi-
jaisesti peruspalveluissa julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajis-
ta. Lisäksi kaikki valinnanvapauden piirissä olevat palvelut olisi yhtiöitettävä.  
Nähtäväksi jää, kuinka valinnanvapaus todellisuudessa toteutuu, jos kaikkialla 
ei ole palveluntuottajavaihtoehtoja ja millainen markkinameininki syntyy. Ja 
kuinka hyvin valinnanvapaus tai yhtiöittäminenkään soveltuvat esim. lasten-
suojelun palveluihin.
 Alueella on valmisteltu oman tuotantoalueen ja nyt oman tai maakunnalli-
sen yhtiön perustamista. Alueella pitäisi voida tuottaa monipuoliset niin pe-
rustason kuin erikoissairaanhoidonkin palvelut. Valmistelun aikanakin tehdyt 
selvitykset osoittavat, että päällekkäisiä toimintoja poistamalla ja avopalve-
luja lisäämällä olisi mahdollista saada kustannussäästöjä, joista kuntalaiset ja 
asiakkaat hyötyisivät. Näitä toimia pitäisi saada täytäntöön mahdollisimman 
pian.
 Kuntalaisen ja palvelun käyttäjän kannalta hallinto ei ole keskeisin asia, 
vaan tärkeintä on, että palvelut on saatavilla ja saavutettavissa. Ne palvelut, 
joita tarvitaan arjessa useasti, on oltava lähellä ja harvemmin tarvittavat palve-
lut voivat olla keskitetympiä. Hallinnolla merkitystä sikäli, että missä päätök-
set palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta tehdään.
 Kunnan tehtävä hyvinvoinnin sekä paikallisen ja seudullisen elinvoiman 
edistäjänä vahvistuu. Kemin elinvoiman kannalta on tärkeää, että alueella 
tuotetaan monipuoliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja työpaikat 
säilyvät alueella. Sote-uudistukseen liittyy paljon auki olevia kysymyksiä; 
mm.  mitä täytyy yhtiöittää, kuka voi omistaa yhtiöitä, mitä tapahtuu kuntien 
sote-kiinteistöille, mitä tapahtuu tukipalveluille ja tuleeko uudistus aikataulun 
mukaisesti. Järjestämislakiluonnos tulee lausunnolle ennen kesälomia, toivot-
tavasti se tuo vastauksia ainakin osaan kysymyksistä.

Liisa Niiranen

KolumNi

Kemin kaupungin hortonomi Aino Krigsholm kertoo, että 
Kemissä  koirankakkaa löytyy ympäri kaupunkia edelleen  
häiritsevissä määrin. Nyt eri asuinalueille on lisätty koi-
rankakkaroskiksia, joita tullaan lisäämään ja muuttamaan 
edelleen tarpeen mukaan.
 Nyt kaupunkilaiset voivat myös hakea omaan roskikseen-
sa tarran kaupungintalon infosta. Tarrallisiin roskiksiin koiri-
en ulkoiluttajat saavat käydä nakkaamassa koirankakka pus-
sin, eikä sitä tarvitse näin ollen kuljettaa kotiin asti. Tarrat 
liittyvät valtakunnalliseen Koirankakat roskiin -kampanjaan. 
Jokainen, joka laittaa tarran omaan roskikseensa lisätään val-
takunnalliseen nettirekisteriin, josta koiran ulkoiluttajat voi-
vat tarkistaa roskikset, jotka sijoittuvat kävelyreitille
 Lisätietoja www.koirankakkaroskis.fi tai Aino Krigsholm, 
puh. 040 7195 480.

Usein on epäselvyyttä siitä, mitkä ovat talonomistajien ja mitkä 
kaupungin vastuut tonttien rajakohtien hoidossa. Kemin kau-
pungin tekninen johtaja Mika Grönvall kertoo, että kaupungin 
vastuulla on katujen kunnossapito. Jalkakäytävän kunnossapi-
to kiinteistön mitalta taas kuuluu kiinteistönomistajille.
 - Kadun puhtaanapito kuuluu kiinteistönomistajille ka-
dun keskiviivaan asti niin lumenajossa kuin kesän puhtaa-
napidossa. Jos kiintestöjen välisten ojien kuivatusvesien 
osalta ilmenee ongelmia, niin niistä pitää sopia naapuri-
talon omistajien kesken. Näissä tapauksissa tarvittavat vä-
liojat tulee perata yhteistyössä naapurin  kanssa. Myös kadun 
sivuojien ritiläkansien huolto ja puhdistus kuuluu talonomis-
tajille. Hulevesien runkoviemäreistä huolehtii kaupunki.
 Grönvall kertoo, että Kemin kaupunki tulee kiinnittä-
mään jatkossa aiempaa enemmän huomiota pihojen siis-
teyteen. Pihat on oltava asemakaavan edellyttämässä kun-
nossa ja tarvittaessa pihoille tehdään katselmuksia.
 - Jos räikeitä puutteita ja epäkohtia löytyy, kaupunki an-
taa kehoituksen ongelmaan liittyen.  Jos sekään ei riitä tul-
laan asiaan puuttumaan tiukemmin.
 - Edelleen löytyy myös kaikenlaista roskaa metsistä, joka 
on täysin käsittämätöntä, sillä pihan roskat saa viedä maksut-
ta Vilmilässä sijaitsevalle ekoasemalle, Grönvall muistuttaa.
 Nällin lumenkaatopaikalle kiinteistönomistajan myös 
itse mahdollista viedä lumet.
 - Hiekoitushiekan osalta ongelmana on, että se roskaan-
tuu, eikä sitä voi hyödyntää puhdistamatta.Kaupunki auraa 
kadut lumesta ja kiinteisöjen pihaliittymien lumityöt aurauk-
sen jälkeen kuuluvat kiinteistön haltijalle, Grönvall sanoo.
 Kadun pinnan polanteen poistossa kaupunki käyttää höylää, 
jolloin pihaliittymät puhdistetaan pyöräkoneella kaupungin toi-
mesta, vaikka tämä ei kaupungin velvollisuuteen kuulu.

toNttieN
rajaKohtieN 
hoitovaStuut

KoiraN-
KaKKa-
roSKiKSet 
YleiStYvÄt

SoSiaali- ja 
terveYdeN-

huolloN 
uudiStuS 

tulee –  vai 
tuleeKo?
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Vuoden alusta Kemin 
kaupunki on panosta-
nut kuntademokratian 
vahvistamiseen ja vuo-

rovaikutuksen lisäämiseen kau-
pungin päättäjien ja kuntalaisten 
välillä. Kuntien toimintaympäris-
tö on entistä monimutkaisempi ja 
ennakoimattomampi ja pitää sisäl-
tää monia haasteita ratkaistavaksi. 
Ratkaisuja saadaan aikaan eri toi-
mijoiden vuorovaikutuksessa ja 
yhteistyössä. Seuraavassa katsaus-
ta mitä olemme demokratiatyön 
saralla tehneet.

Osallistuva budjetointi - 
30 000 euroa kemiläisten 
päätettäväksi

Osallistuva budjetointi on mene-
telmä, jossa kuntalaiset otetaan 
mukaan verovarojen käyttöä kos-
kevaan suunnitteluun ja päätöksen-
tekoon. Kiitos kaupunginhallituk-
sen päätöksen kuntademokratian 
edistämisestä, osallistavaa budje-
tointia kokeiltiin myös Kemissä 
ensimmäistä kertaa Sata Ideaa- 
kampanjan merkeissä. Kampan-
jan aikana kysyimme kemiläisil-

tä: ”Miten he haluaisivat käyttää      
30 000 euroa?” Esityksiä oli mah-
dollista tykätä sähköisesti joko 
kaupungin Facebook-sivujen kaut-
ta tai paperilla seuraavissa kau-
pungin toimipisteissä: kaupungin-
talo, uimahalli ja kulttuurikeskus. 
Kaupunginhallitus valitsi toteutet-
tavaksi kemiläisten tykätyimmis-
tä esityksistä seuraavat: päiväko-
tien lasten vierailu LumiLinnaan, 
pulkka ja makkaranpaistopaikan 
rakentaminen Sota-lapsi patsaan 
läheisyyteen, Mansikkanokan ran-
tapuistikon siistiminen ja soutuve-
neiden kiinnityspaikan järjestämi-
nen keskustan tuntumaan. 

Kehittämiskävelyjä 
jatketaan - Takajärven 
kehittämiskävely 11.5.2016

Viime vuonna järjestettiin Hepo-
lan, Rytikarin ja Ajoksen kehittä-
miskävelyt. Kävelyjen aikana kar-
toitettiin asukkaiden näkemyksiä 
ja mielipiteitä alueen kehittämis-
tarpeista sekä halukkuutta osal-
listua alueilla nousseiden epäkoh-
tien ratkomiseen. Asukaskyselyn 
mukaan kävely koettiin yhdeksi 

KuNta-
demoKratia-

terveiSet
KaupuNgiN-

talolta

mieluisimmista ja tehokkaimmis-
ta keinoista vaikuttaa oman lähi-
ympäristönsä kehittämiseen, jon-
ka johdosta niitä päätettiin jatkaa.  
Tänä vuonna tutustumiskohteena 
oli luonnonkaunis Takajärvi. Ke-
hittämiskävelyssä esiin nousi mm. 
ympäristö- ja kouluasiat. Tarkem-
mat takajärveläisten mielipiteet ja 
näkemykset alueesta julkaistaan 
myöhemmin. Olkaahan kuulolla!

Tulossa ovat aamukahvit 
Täiköntorilla 8.6. klo 9.00. 

Kemiläinen, mistä sinä haluaisit kes-
kustella virkamiesten ja päättäjien 
kanssa? Suunnittelussa on kaupun-
gin www-sivujen osallistu ja vaikuta 
-sivujen päivittäminen. Miten sinä 
parantaisit www-sivuja ja sen sisäl-
töä? Ideoita ja ajatuksia aamukahvi-
en teemasta ja em. sivujen sisällöstä 
voi lähettää asiakaspäällikölle osoit-
teeseen marja.kynsijarvi@kemi.fi.
 Kiitos Sata Ideaa -esitysten te-
kijöille, kehittämiskävelyn toisel-
le järjestäjätaholle Luotolan Nuo-
ret ry:lle, Takajärven aktiivisille 
toimijoille ja kaikille niille, jotka 
ovat olleet yhdessä toteuttamassa 

ja rakentamassa elävää kuntade-
mokratiaa.
 Ja näin lopuksi – kuntademok-
ratian kehittäminen lähtee kun-
nan omista tarpeista ja olosuh-
teista. Kerro meille, minkälainen 
sinun kuntasi pitäisi olla? Hyvää 
kesän odotusta!

Marja Kynsijärvi
http://www.kemi.fi/
osallistu-ja-vaikuta/
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KemilÄiNeN iN eNgliSh

We offer unique experiences all-
year-round by the Bothnian Bay 
in Kemi.  Our business idea is to 
produce and develop tourism in 
Kemi and the whole Sea-Lapland 
area and enhance the reputation 
and fame of Kemi as a multiple 
opportunity sea-city throughout 
the year. The closeness of the sea 
is our trump card. The sea with a 
charming archipelago freezes in 
the winter time and offers white 
night magic in the summer time. 
In Kemi we benefit from the 
nature. Here the food is fresh, 
local and healthy, here the tourists 
can combine Lapland and Sea - 
the complete silence with various 
events and services.
 Kemi Tourism Ltd. operates the 
world-famous Arctic Icebreaker 
Sampo and the SnowCastle, built 
annually in Kemi, next year in the 

new location in Mansikkanokka. 
The new area is excellent due to 
its close situation to the city centre 
and its vicinity to the sea, the fact 
providing multiple opportunities 
for year-round product service 
development for tourism in the 
region. The Gemstone Gallery 
and the SnowCastle Exhibition & 
Shop are all-year-round attractions 
and the Santa´s Seaside Office will 
add an exciting twist this Summer. 
The Port of Kemi is the homeport 
for Santa and the Icebreaker 
Sampo, and now it’s possible 
to meet Santa in Kemi Inner 
harbor in the cosy and traditional 
building by the sea.
 In a collaboration with local 
service producers we have created 
holiday packages in order to 
increase the length of the stay in 
Sea Lapland. We have achieved 

service offer with our collaborators 
and we are also constantly looking 
for new product service providers 
in our region

Kemi touriSm ChalleNgeS to experieNCe the arCtiC Freedom iN Kemi

The Kemi Youth Work is looking 
forward to a very busy summer 
season. As during the summer the 
youth no longer feel like spending 
time in specific youth spaces, the 
youth workers have decided to 
bring the activities and events 
where the youth like to be.
 A new space, the Urban Park 
with various kinds of activities, will 
be set up at the Mansikkanokka 

Beach, in addition to which the 
Puuhapaku starts its functions 
also in May. The youth can invite 
the Puuhapaku through the social 
media where they themselves are, 
and wish the activities they are 
interested of.  Last summer the 
Puuhapaku organized, among 
others, campfire nights, street 
music, basket ball and Finnish 
baseball events for the young. 

Kemi, not only the city of events 
and happenings and many-
cultural arrangements, is also a 
well-known conference city for 
many businesses and marketing 
events, says Oili Ruokamo, the 
development coordinator of the 
City of Kemi.
 The summer programs start 
May 28th, between 10 am – 3 
pm (10-15), in conjunction with 
the Forest Growth Day- event 
happening at the same time at the 

lotS oF Summer aCtivitieS For the YouNg

Something new what the Kemi 
Youth Work also has is the 
WhatsApp-newsletter, available 
in the phones on Mondays. In 
this newsletter you can always 
find information of the events 
and happenings of the moment. 
Parents may also order it for 
themselves.
 The Model Traffic Park will be 
open again through June – July,

excluding the Elohiiri-week. On 
rainy days activities will be 
organized at the Sauvosali (the 
Sauvo-hall.) In addition of the 
familiar music training camp from 
before, this year we also offer the 
young the theatre training camp. 
Additional information you may 
find, among others, at www.lanuti.
fi -web pages.

viSitor hoSpitalitY iN the CitY oF Kemi ShowS itS maNY FaCeS thiS Summer

outfield of the Sauvosaari Sports 
Park. There is free entrance to this 
event-day.
 The Pohjola-Norden neighbour 
partners, in conjunction of the 
Nordic Arctic Area Conference 
happening in Kemi from August 
19th – 21st, have their meeting 
also. The theme of the event is 
”Ei se kannatte – Inte är det så 
dålit -Vi står han av” (It is not 
worthwhile -  It is not so bad, we 
stand by for it).

The members of the Guide Union 
of Finland (Suomen Opasliitto), 
on the other hand, meet in Kemi 
for National Training Days and 
for the Union Fall Meeting from 
October 15th – 16th.  The theme 
of the Training Days is: Finland, 
100 Years.
 This fall the Kemi Historical 
Museum together with the Kemi 
Children’s Culture Centre start 
up the Entten tentten - the new 
tradition -project, offering both 

the immigrant children in Kemi 
and the Finnish children of the 
city some common ground for 
reciprocal training.
 In addition to all these events 
the Summer of Kemi offers 
something truly interesting and 
highly inspiring to anyone visiting/
staying in the city of Kemi. You 
can find more events and details 
from our website http://www.
kemi.fi/tapahtumakalenteri

many goals for the winter and now 
the aim is to develop the tourism 
services in the summer time. We 
want to develop our product 
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www.parhaaksi.fi

Varaukset ja tiedustelut vapaista tonteista
maanmittausteknikko Esa Salmijärvi puh. (016) 259 600, 040 572 7068

Oikea paikka kodillesi!
Onnellinen ja kiireetön arki ilman ruuhkaa. Sujuva ja laadukas elämä keskellä 
kaupunkia, mutta samalla luonnon sylissä. Täällä on oikea paikka kodillesi.

Kemissä on helppo elää ja asua. Erityisesti lapsiperheet arvostavat edullista asumista. Asuntotarjonnasta löytyy 
vaihtoehtoja keskustan merellisestä asumisesta luontoa lähellä oleviin omakotitaloihin. 

Kemissä ei pelkästään syödä, juoda ja maata, vaan täällä eletään ja osallistutaan vahvasti. Kemi onkin erityisesti 
tunnettu monipuolisista ja laadukkaista kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluistaan. Luontoon kaipaavalle puolestaan 
on tarjolla lukuisia liikunta-, virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia. Kemiläisenä asut Meri-Lapin parhaassa paikassa.


