KEMILÄINEN
Kemin kaupungin tiedotuslehti

/

numero 3/2015

Aktiivinen nuori
Jesse Maidell
Sivut 6-7

Kemin Energia
palvelee kaikkia
kemiläisiä
Sivu 8

Goodwill
rantautui Kemiin
Sivut 10-11

TÄSSÄ NUMEROSSA
Pääkirjoitus
2
Kotihoidon sähköiset palvelut
3
Kulttuuri- ja kielikylpy Espanjan auringossa
4-5
Kolumni: Vieraanvaraisuus ja shoppailu osana matkailukokemusta
6
Aktiivinen nuori Jesse Maidell
6-7
Kemin Energia palvelee kaikkia kemiläisiä
8
Goodwill rantautui Kemiin
10
Goodwill pyrkii maanlaajuiseksi ketjuksi
11
Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiön toiminta muuttuu
12
Kemin uimahallin isäntä
13
Pakolaisia tulee yhä
14
Ajolähtö tuhansien kilometrien päähän
15
Teatteria syksyn pimeisiin iltoihin
16 - 17
Kemissä tapahtuu
18
Kemissä edistetään miesten terveyttä
19
Leipurien taivas
20

2

VÄESTÖPYRAMIDIN
TUEKSI

O

Kemin kaupungin
puhelinnumeroita
Puhelinvaihde

(016) 259 111
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len neuvoton ja epävarma, en tiedä kuinka itseeni oikein
suhtautuisin: eilen olin valmis toivottamaan kaikki turvapaikanhakijat tervetulleiksi maahamme, tänään luettuani
lehdestä mielenosoituksia järjestävistä nuorista miehistä,
joille ei kelpaa suomalainen kouluruoka ja joiden kyljet puutuvat liian
ohuilla varuskuntien patjoilla, olen valmis palauttamaan heidät takaisin
Lähi-itään. Jokin tässä yhtälössä mättää, sen verran monta vuotta olen
maailman kriisipesäkkeissä työskennellyt, että uskallan väittää, ettei ihminen, joka on kokenut sodan kauhut ja vainot ole ensimmäisenä menossa nälkälakkoon tai järjestä mielenosoitusta ruoan ja muhkuraisen
patjan vuoksi. Pidän itseäni kohtuullisen kansainvälisenä ja suvaitseva
na ihmisenä, silti en osaa oikein muodostaa näkemystäni asiaan, sen verran hämmentävää on turvapaikanhakijoiden tulva ollut. Olenko asian
suhteen epäileväinen r ealisti vai piileekö minussa peräti kaappirasisti?
En varmasti ole ainoa, joka on tilanteesta hämmentynyt, samanlaista äärilaidasta toiseen heittelevää on ollut iltapäivälehdistön uutisointi
asiasta, muutamassa viikossa tervetulosta tervemenoon. Lähes samassa
ajassa valtakunnan ylin johto avasi kotinsa oven turvapaikanhakijoille
ja sitten kiirehdittiinkin julistamaan turvapaikanhakijoiden maahantulo
jokaista suomalaista painavaa talouskriisiäkin pahemmaksi ongelmaksi.
Yhdessä paikassa turvapaikanhakijat toivotetaan tervetulleeksi halauksin ja suurin Welcome refugees kyltein, toisessa paikassa vastaanottokomitea on nähnyt vielä enemmän vaivaa ja on itse askarreltujen kylttien
lisäksi tilaisuuden kunniaksi pukeutunut valkoisiin lakanoihin järjestämään tulijoita kohti ammuttavaa ilotulitusta.
Tilannekuvan ja kokonaisuuden hahmottaminen median vyörytyksen, sosiaalisen median trollauksen sekä pienten arjen kohtaamisten
jälkeen on varmasti vaikeaa. Kaiken ristiriitaisen tiedon ja kuohunnan
keskellä ei kuitenkaan ole kuin yksi vaihtoehto: Suomen on oma osuu
tensa Lähi-idän kriisien aiheuttamasta pakolaistulvasta otettava vastaan.
Ne jotka turvapaikan saannin kriteerit täyttävät ja jäävät Suomeen asumaan on kotoutettava, koulutettava ja hyväksyttävä osaksi suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa samalla tavalla kuin kuka tahansa muukin
Suomessa asuva. Heille toivotetaan aamulla huomenta, kassalla sanotaan ole hyvä ja heidän lapsensa kutsutaan lastemme syntymäpäivä
juhlille aivan kuten muutkin luokan lapset.
Turvapaikan saaneiden kotouttamiseen ja koulutukseen on varattava valtion toimesta hyvät resurssit ja kuntia on tuettava turvapaikan
saaneiden kotouttamisessa ja sopeuttamisessa selkeästi nykyistä pitempään. Pahin virhe, joka tilanteen hoidossa voidaan valtion hallinnon
taholta tehdä, on pihistellä suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja tapoihin opettamisen sekä ammatillisen koulutuksen tarjoamisen resursseissa ja siirtää turvapaikan saaneet talousvaikeuksissa kamppailevien
syrjäseutujen kuntien vastuulle ja toivoa, että asiat hoituvat jollain tavalla.
Kaiken kuohunnan, epätietoisuuden ja epävarmuuden alla on myös
hyvä muistaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan suuri ongelma:
kestävyysvaje. Sen yksi merkittävä syy on väestön ikääntyminen ja siitä johtuva väkiluvun pienentyminen. Suomalainen väestöpyramidi ei
enää muistuta pyramidia, se on paremminkin pylväs, joka keikkuu varsin kapealla perustalla. Samalla kapealla perustalla keikkuu myös suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja sen ylläpitämisen vaatima talouskasvu. Monet Suomeen tulleet pakolaiset ovat nuoria ja koulutettuja,
heidän työpanoksensa ja osaamisensa on meille suuri mahdollisuus,
joka tulee hyödyntää. Jos onnistumme, saamme huojuvan väestöpyramidimme juureen tukea, joka omalta osaltaan tukee hyvinvointiyhteiskuntamme selviytymistä tulevista haasteista.
Jukka Vilen, kansliajohtaja
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Potilastietojärjestelmä
Pegasos Mukana ja Virtu.fiverkkoneuvonta ovat kotihoidon käytössä Kemissä.

K

emissä ja koko LänsiPohjan alueella Kotihoito on siirtynyt monilta osin sähköisiin
järjestelmiin. Mobiili Pegasos Potilastietojärjestelmän piirissä Kemissä on 250 asiakasta ja koko Länsi-Pohjan alueella 400 asiakasta.
- Pegasos Mukana on työntekijöiden puhelimiin ladattava helppo ja asiakasturvallinen ohjelma,
palvelujohtaja Riitta Nahkiaisoja
kertoo.
Hän muistuttaakin, että työvälineiden on kehityttävä samassa
tahdissa, kun kotihoidon tarve lisääntyy.
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Kotihoidon 				
			sähköiset
palvelut
Teksti ja kuva Arja Pekkala-Matikainen

Työnohjauksen väline
Nahkiaisojan mukaan Pegasos
Mukana on myös erittäin toimiva
työnohjauksen väline, sillä syötettyjen tietojen avulla esimies pysyy
ajantasalla muun muassa tasapuolisen töiden jakamisen ja henkilöstömäärän osalta.
- Jos esimerkiksi joku asiakkaista
peruu käynnin, niin toinen asiakas
voidaan lisätä listalle sujuvasti.
- Vaikka Länsi-Pohjan alueella on jonkin verran katvealueita,
niin puhelimeen syötetyt tiedot
siirtyvät järjestelmään heti, kun
työntekijä pääsee verkon alueelle,
Nahkiaisoja kertoo.
Mobiilitietojärjestelmää ollaan
myös kehittämässä edelleen.
- Muita teknisiä laitteita, joilla
turvataan kotona-asumista mahdollisimman pitkään ovat mm.
turvapuhelimeen saatavat monenlaiset lisälaitteet, kuten palohälytys, liesivahti, ovivahti ja muistuttava lääkeannostelija.

Kotihoito

Kotihoidon palvelujohtaja Riitta Nahkiaisoja ja kotisairaanhoitaja Anitta
Paksuniemi kiittävät Pegasos Mukana ohjelman tuovan Kemissä ja
Länsi-Pohjassa ajantasaista tietoa kotipalvlun asiakkaiden tilanteesta.

KOTIHOITOKESKUS, Valtakatu 27 – 29, 2 kerros, Kemi

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettiin vuoden 2011 alusta kotihoitokeskukseksi, joka tekee yhteistyötä kotisairaalan kanssa.
Kotihoitohenkilöstö turvaa päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua
tarvitsevien vanhusten, vammaisten, sairaiden ja moniongelmaisten lapsiperheiden selviytymisen muiden väestöryhmien kanssa tasavertaisesti.
Palvelut järjestetään alueellisesti ja ympärivuorokautisesti. Palveluita
kohdennetaan erityisesti huonokuntoisille vanhuksille.

Hoidon tarvetta mitataan Rava-indeksillä ja RAI-toimintakykymittarilla.
Asiakkaaksi pääsy tapahtuu tarpeen arvioinnin kautta. Lisätietoa omaishoidon tuesta, palveluasumisesta ja maksuista, päiväkeskustominnasta ja
palveluseteleistä sekä saunapalveluista, säännöllisistä kotihoidon palvelueduista ja tarpeen arvioinnista saa Kemin kaupungin nettisivuilta. Sivuilta
löytyy myös hakemuksia, joita ei vielä voi toimittaa kuitenkaan sähköisesti.
Vanhuspalveluista lisätietoja saa myös Kemin kaupungin www-sivuilta.
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Kulttuuri-ja kielikylpy
Kemin lyseon lukion espanjan kieltä opiskelevien ryhmä sekä rehtori Margit
Kettunen ja espanjan kielen opettaja Marja Alaperä tekivät kulttuuri- ja
kielikylpymatkan Madridiin huhtikuussa 2015.

E

spanjan matkasta tuli
paljon parempi kielikylpy kuin me odotimme.
Siellä ei paljon englantia
puhuttu tai jos puhuttiinkin, niin
ihan vähän ja hyvin perustasoista. Espanjaa oli siis pakko käyttää,
ja siinä kehittyi huimasti. Kielitaito parani matkalla tavalla tai toisella, koska espanjalaiset olivat

myös kiinnostuneita espanjan taidoistamme.

Mukana isäntäperheiden arjessa
Matka ei olisi voinut olla täydellisempi, sillä koko viikon asuttuaan perheessä oli oppinut niin
uusia sanoja, fraaseja ja tapoja

kuin espanjalaisten peruselämääkin. Aamuisin kävimme kävelyretkillä ja iltapäivisin espanjalaisten
kavereiden kanssa huvipuistoissa,
eläintarhoissa ja keskustassa, mikä
toi paljon sisältöä viikkoon. Pakko on myöntää, että loppuviikosta kaikilla oli vähän jalat kipeänä
kävelemisestä, tuli sitä kuitenkin
tehtyä sen verran paljon!

Viikko Espanjassa opetti puhumista, ja vaikka sitä vähän ujostelikin alussa ja muisti vain perusfraasit, pääsi niilläkin todella
pitkälle keskusteluissa. Paras osa
matkassa oli juuri se, että ystävystyi espanjalaisten kanssa ja näki,
millaista elämä on siellä päin.
Saimme jopa istua heidän kanssaan koulussa, mikä oli mielestämme todella mahtavaa. Toisin sanoen näimme melkeinpä
kaiken, mitä heidän elämästään
voi nähdä. Tällainen vierailu on
mahtava kokemus oppilaille, jot-

Matkaraportin laati ja kuvan otti Roosa Kukkonen, lukiolainen

Kemin lyseon lukion
espanjaa opiskelevien ryhmä
vieraili kulttuurivaihdossa
Madridissa 7.4.-14.4. 2015.
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Espanjan auringossa
ka haluavat oppia kieltä paremmin ja puhumaan paremmin, tai
niille, jotka ovat kiinnostuneita
espanjalaisesta kulttuurista. Tosi
moni ryhmästämme aikoo tavata espanjalaisia vielä uudestaan,
koska näiden vierailuiden aikana
meistä kaikista on tullut tosi hyviä ystäviä.

Vielä jäi nähtävää
ja koetavaa
Matkasta sai paljon enemmän
irti kuin vain viikon auringossa ja

poissa koulusta. Matkalla näimme
maailmaa ja koimme todella monia uusia asioita, koska Espanjassa moni asia on erilaista kuin täällä Suomessa. Matka oli todellakin
sen arvoinen. Me näimme matkalla kaupungista vain ne tärkeimmät, isoimmat alueet ja turistikohteet, ja silti tuntui, että kaupungilla
oli paljon enemmän tarjottavaa.
Olisi haluttanutjäädä sinne sen sijaan, että olisi tullut takaisin tänne
Suomeen, sillä siellä oli niin mahtavaa. Näimme myös museoita ja
kävelimme kaupungilla, ja aina

meillä oli mukana joku, joka osasi selittää ja kertoa meille asioista
yksityiskohtaisesti. Oli mahtavaa
kuunnella, mitä kaikkea on joskus
tapahtunut.
Mielestäni yksi parhaista päivistä oli Segoviassa käynti. Siellä me
kävimme todella upeassa linnassa ja saimme kävellä kaupungilla,
shoppailla ja katsella, mitä siellä
tapahtuu. Kävimme myös kuninkaanlinnassa, mikä oli mahtava
näky.
Matkalla teimme kaikenlaista, ja
kaikista parasta siinä onkin se, että

!

saimme realistisen kuvan espanjalaisten kulttuurista. Me emme olleet vain hotellissa kuten turistit,
vaan osallistuimme espanjalaisperheiden arkielämään. Matka oli
aivan ihana kokemus, ja suosittelemme sitä kaikille tuleville espanjan opiskelijoille ja niille, jotka
ovat kiinnostuneita Espanjan kulttuurista!
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KOLUMNI

esse Maidell ei jäänyt ”laakereilleen” lepäämään kotisohvalle,
kun ei saanut opiskelupaikkaa. Hän selvitti mahdollisuudet
Kemiläinen työllistämismalli -hankkeen kautta työkokeilupaikasta,
josta hänet ohjattiin Kemin kaupungin tietohallintokeskukseen.
Muutaman puhelun ja haastattelun jälkeen työkokeilupaikka löytyi tietohallintokeskuksesta. TE-palveluiden maksama korvaus työkokeilusta
Jesselle ei ole suuren suuri, mutta työkokemus auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Työkokeilusta ei ole työnantajalle menoja, mutta hyöty on
molemminpuolinen.

Jessen työkokeilupaikka

Kuva Jouni Kallankari

Vieraanvaraisuus
ja shoppailu osana
matkailukokemusta

K

ansainvälinen matkailusesonki on jälleen käynnistymässä. Katukuvassa tulee
näkymään entistä enemmän vierailijoita, jotka etsivät silmiinsä jotain kiinnostavaa, houkuttelevaa – jotain jota kokea ja
viedä mukanaan meidän pienestä ja kodikkaasta kaupungistamme. Saattaapa vieras olla
myös eksyksissä ja kysyä meiltä paikallisilta kaduilla kulkijoilta opastusta. Olen useasti kuullut
kemiläisten asukkaiden vieraanvaraisuudesta ja halusta auttaa
tänne tulevia vieraita tarjoamalla heille kodissaan kestitystä tai
jopa saattamalla heitä johonkin
majoituspaikkaan. Kieli ei välttämättä aina ole puhuttua kieltä
eikä kulttuuritkaan tuttuja, mutta mitä se haittaa kun asenne on
kohdallaan.
Shoppailu on osa vieraanvaraisuutta ja siten se on olennainen osa kohteen matkailukokemusta. Me kaikki tunnistamme
sen tuskan, kun etsimme jotain
konkreettista muistoa matkalta

joko itsellemme tai ystävillemme. Shoppailu on merkittävää
myös aluetaloudellisesti, sillä
tutkimusten mukaan kolmannes
ulkomaisten matkailijoiden kulutuksesta Suomessa kohdistuu
ostoksiin. Matkailijamäärät kasvavat Kemissä tulevana sesonkina ennakkomyyntien perusteella. Kasvua on odotettavissa
Aasian maista, joista suurin osa
Kiinasta. Kiinalaiset käyttävät
ulkomaalaisista eniten rahaa
Suomessa, 205 euroa/hlö/vrk
(www.visitfinland.fi).
Matkailu on Suomessa kasvava vientiala ja merkittävä työllistäjä. Se on kokoaan suurempi toimiala, sillä 1 matkailueuro
tuo 56 senttiä muille toimialoille (www.tem.fi/matkailu). Maailmassa matkailu kasvaa 4-5
prosentin kasvuvauhtia. Haluamme olla mukana matkailun
kasvussa myös Kemissä. Uskomme sen mahdollisuuksiin, kuten
myös lappilaiset matkailualan
ammattilaiset totesivat vieraillessaan meillä Lapin matkailuparlamentissa lokakuussa.

Oili Ruokamo, kehittämiskoordinaattori

Jesse on työskennellyt Kemin kaupungin tietohallintokeskuksessa kesän alusta useita kuukausia ottaen tuhansia valokuvia eri kohteista. Tulevaisuuden tavoitteena ja ammattina on elokuvaohjaajaksi pääsy. Jesse
on valmistunut vuoden 2014 keväällä ammattiopisto Lappiasta mediaassistentiksi.
- Armeijan jälkeen hain jatko-opiskelupaikkaa, mutten valitettavasti
päässyt minnekään. Päätin sitten lähteä hakemaan kokemusta ja laajentamaan ansioluetteloani ja pääsin Kemin tietohallintokeskukseen kesän
alusta töihin, jossa voin harjoittaa ja lisätä kokemusta valokuvauksen ja
videoinnin suhteen.
Jesse on kesän aikana kuvannut niin päivisin, iltaisin kuin viikonloppuisinkin erilaisia tapahtumia Kemissä. Lisäksi hän on kiertänyt kaupungilla ja lähiympäristössä kuvaamassa mm. rakennuksia, maisemakuvia ja ihmisten aktiviteettejä sekä harrastuksia.
- Parhaimpia kuvauspäiviä ovat aurinkoiset ilmat, jolloin voi lähteä
pyöräillen “metsästämään” hyviä valokuvia.

Elokuvien teko lähellä sydäntä
Jesselle on kertynyt kokemusta lyhytelokuvien tekemisestä opinnoissa
ja tietohallintokeskuksessa. Työkokeilussa ollessaan hän on tehnyt lyhyitä videopätkiä mm. Elomarkkinoista ja Venetsialaisista, jotka ovat
saaneet kovasti tykkäyksiä Kemin kaupungin Facebook-sivulla.
- Innostuin elokuvien teosta nähtyäni nuorena Making-off dokumentin Taru Sormusten Herrasta elokuvista. Harrastin tarinoiden kirjoittamista, mutta kuvallinen tarinankerronta viehätti lopulta enemmän.
Katson mielelläni elokuvien kommenttiraidat, missä ohjaaja valaisee
teoksen taustat ja tekniset puolet. Olen tehnyt muutaman lyhytelokuvan kavereiden kanssa, mutta isoin projektini on tähän asti ollut opiskelua varten tehty noin puolituntinen dokumentti kemiläisestä Ruutana
bändistä.
Jesse on viihtynyt hyvin työssään ja toivottavasti työkokeilu auttaa
opiskelupaikan saannissa.
- Olen viihtynyt hyvin tietohallintokeskuksen töissä. Valokuvaaminen ja videointi sopii minulle erittäin hyvin, sillä elokuvien teko on
haaveeni. Tietohallintokeskuksesta olen saanut työtehtävät, missä ja
milloin tapahtuu jotakin kuvattavaa ja innolla olen kameran kanssa lähtenyt liikkeelle. Valokuvia tullaan käyttämään internetissä, Kemin kaupungin Facebook -sivulla sekä erilaisissa esitteissä ja julkaisuissa.

Äänestä Jessen otoksista paras
Jesse Maidellin valokuvia löytyy kaupungin nettisivuilta:
http://www.kemi.fi/kuvagalleria
Valitse mielestäsi paras valokuva. Kaikkien äänestäneiden ja
yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto. Parhaaksi
valittu kuva julkaistaan Kemin kaupungin Facebook -sivulla.
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Aktiivinen nuori 				
					 Jesse Maidell

Teksti Eija Kantola
Kuva Tiina Laukkanen

!
Työkokeilu on henkilöasiakkaille työpaikalla järjestettävä
ei-työsuhteinen työllistymistä edistävä palvelu. Työkokeilun tavoitteena on selvittää henkilöasiakkaan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tukea paluuta työmarkkinoille.
Työkokeilua voidaan käyttää sopivan työ- ja koulutusvaihtoehdon löytämiseksi, jos henkilöasiakkaalta puuttuu ammatillinen koulutus tai kyseessä on alan tai ammatin vaihto. Lähde: TE-palvelut, http://toimistot.te-palvelut.fi/lappi
Lisätietoa Kemiläinen työllistämismalli -hankkeesta:
http://www.kemi.fi/tyollisyyspalvelut/kuntakokeilu/
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KEMIN ENERGIA
PALVELEE KAIKKIA
KEMILÄISIÄ

Toimitusjohtaja Anne Salo-oja Kemin Energian valvomossa.
- Lämmitämme noin puolet kemiläisten kodeista käyttämällä
kotimaisia, hiilineutraaleja polttoaineita. Siitä olemme ylpeitä.

K

emin Energia Oy on
Kemin kaupungin tytäryhtiö, joka on aloittanut toimintansa vuoden
2000 alusta. Yhtiön toimitusjohtaja Anne Salo-oja on työskennellyt
energia-alalla jo 1980-luvulta saakka ja on ollut yhtiön toimitusjohtajana sen perustamisesta alkaen.
- Nyt on meneillään siis kuudestoista vuosi. Sähkölaitostoiminta kaupungissamme on kuitenkin alkanut jo vuonna 1912,
Salo-oja kertoo.
Tänä vuonna yhtiöllä on myös
juhlavuosi, sillä kaukolämpötoiminta Kemissä viettää 40-vuotisjuhlaa.
Kemin Energian liiketoimintaan kuuluvat sähköverkko- ja
kaukolämpöpalvelut. Kaikki kemiläiset ovat siis jollakin tavalla
sen asiakkaita, ja noin puolet kemiläisistä myös asuu oman lämpökeskuksen tuottaman kaukolämmön alueella.
- Sähkön vähittäismyynnissä emme varsinaisesti toimi mutta olemme kuitenkin kymmenen

prosentin omistussuhteella mukana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä.
Sekä Oulun Sähkönmyynnin
että Kemin Energian asiakaspalvelut keskittyvät Kalkkinokantielle, Kemin Energian toimitiloihin.
Työntekijöitä yhtiöllä on noin
46 henkilöä, määrä vaihtelee
määräaikaisten työsuhteiden mukaan. Joukkoon mahtuu monenlaista ammattilaista aina sähkö- ja
kaukolämpöasentajista, suunnittelijoista ja esimiehistä hallinnon
henkilökuntaan.

Kotimaisuusaste
on ylpeyden aihe
Kemissä noin 80 prosenttia kaukolämmöstä tuotetaan Kemin
Energian omassa lämpökeskuksessa, joka onkin tuttu näky kaikille kaupunkiin saapuville. Vajaa
20% lämmöstä ostetaan paikalliselta Metsä-Fibren tehtaalta.
- Öljyä käytämme huippukuorman aikaan vain pari prosenttia
vuodessa.
Polttoaineena lämpökeskukses-

Kemissä sekä kaukolämmön että sähkönsiirron
hinnat ovat maan
keskitasoa edullisemmat
sa käytetään lähialueilta kerättyä
turvetta ja puuta.
- Meillä kotimaisten polttoaineiden osuus on 98%, joista hiilineutraaleja polttoaineita on yli puolet. Se on todella hyvä lukema,
kun verrataan vaikka siihen, että
Suomessa uusiutuvan energian tavoite vuoteen 2020 mennessä on
38 prosenttia. Meidän kaukolämmön tuotanto on siis ylittänyt tavoitteen jo reilusti.
Piipusta nousevat savukaasut
ovat puhtaita, sillä ne pestään ja
savukaasujen lämpö hyödynnetään osaltaan lämmöntuotannossa.
Kaukolämpöä toimitetaan tiiviin
rakennuskannan alueille. Pientaloalueita ei ole kaukolämmön piirissä.
- Meidän hinnat ovat sekä kaukolämmössä että sähkönsiirrossa valtakunnan keskihintojen alapuolella. Se on meistä positiivista.
Siihen on päästy ponnistelemalla,
olemme olleet keskitason yläpuolellakin, mutta asian eteen työskentelemällä on päästy alempiin
hintoihin.
Salo-oja on pitkän uransa aika-

na energia-asioiden parissa työskennellessään nähnyt markkinoiden muutokset vuosien aikana.
- Koko Suomen kannalta ajateltuna sähköntuotannon omavaraisuutta olisi hyvä kasvattaa. Meidän
tuotannossa käytössä ovat vain kotimaiset polttoaineet, emme tarvitse tuontienergiaa juuri lainkaan.
Se on mielestäni hyvää kehitystä
ja sitä halutaan viedä eteenpäin
edelleenkin.
Tämän Kemiläinen-lehden mukana tulee myös ensimmäinen
Meidän Energia -lehti.
- Ajatus omaan lehteen tuli siitä, että kun olemme kaikkien kemiläisten arjessa mukana, niin halutaan jotakin kautta antaa tietoa
energia-asioista ja omasta toiminnastamme heille. Jokaiseen ilmestyvään Kemiläiseen on ajateltu lisätä liite, jossa on jotain ajankohtaista
asiakkaillemme, Salo-oja päättää.
Teksti ja kuva Janica Karasti
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Monitarmo muuttui Goodwill-myymäläksi.
Nettikahvila avasi ovensa.

Goodwill Suomi Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Raimo Korjus ja Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiön hallituksen
puheenjohtaja Jukka Vilen pitivät avajaispuheet Goodwill Kemi -myymälässä.

Goodwill
			 rantautui Kemiin

Teksti ja kuvat Janica Karasti

Monitarmo muuttui Goodwill-myymäläksi tuoden
entistä laadukkaamman kierrätysmyymälän Kemiin
Perjantaina 18. syyskuuta vietettiin
Kemin Valtakadulla Pohjois-Suomen ensimmäisen Goodwill-myymälän avajaisia. Paikalla kävivät
ensin kutsuvieraat ja myöhemmin
iltapäivällä kemiläiset sankoin joukoin tutustumassa liikkeeseen. Kassoille alkoikin syntyä heti jonoa ja
työntekijät pääsivät heti työn makuun.
Goodwill-liikkeen toimintaperiaate on yksinkertainen. Lahjoittamalla myytäviä tuotteita tai käymällä ostoksilla Goodwill-myymälässä
voi luoda paikallisille työtä etsiville ihmisille mahdollisuuksia työhön
ja omien taitojen kehittämiseen.
Myynnistä saatu tuotto käytetään
paikallisen työllistämistoiminnan ja
erilaisten valmennus- ja koulutusohjelmien ylläpitämiseen sekä kehittämiseen säätiön toiminta-alu-

eella. Lahjoittamalla voi huolehtia
myös omalta osaltaan ekologisuudesta, kun itselle tarpeettomaksi
jäänyt löytää kodin siellä, missä
sitä tarvitaan.
Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiössä päätettiin tehdä kierrätystoiminnalle kasvojenkohotus
Monitarmon muuttuessa Goodwill
Kemiksi. Sen uskotaan lisäävän
mahdollisuuksia erityisesti epäedullisessa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille.

Uusi pajarakenne
palvelee paremmin
Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Vilén piti avajaisissa puheen. Vilén kertoi puheessaan,
että Suomi on ison muutoksen
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kynnyksellä ja teollisuuspohjainen pajarakenne alkaa olla tiensä päässä.
Työhönvalmennus-säätiössä
lähdettiin miettimään, että miten
toiminnasta tehtäisiin toimintakykyisempää ja laadukkaampaa.
Sen pohjalta aloitettiin kehittämisohjelma ja muutaman kuukauden
päästä olemmekin jo täällä ensimmäisessä uuden pajarakenteen mukaisessa yksikössä.
Vilén kiittelee, että uusi myymälä on hieno ja ennen kaikkea tarjoaa lähes kaikkia kaupan- ja palvelualan toimintoja aina logistiikasta
hinnoitukseen, hyllytykseen ja itse
myyntitapahtumaan saakka.
Uskon, että täällä harjoittelijoilla
on hyvä työskennellä ja olla mukana toiminnassa. Suuret kiitokset säätiön henkilökunnalle, jot-

ka ovat innolla ja palolla lähteneet
tähän mukaan.

Keräilijän aarreaitta
Tänä kesänä liikkeessä työnsä
aloittaneet Neea Maunu, Anna
Åberg ja Heidi Kujanpää eivät ehtineet avajaispäivänä paljoa hengähtää, sillä kiinnostuneita asiakkaita riitti paljon. Sen verran he
kuitenkin ehtivät töiden lomassa
kertoa, että liike vaikuttaa heistä
todella viihtyisältä ja selkeältä.
Työtä riitti paljon jo ennen avaamista, sillä pelkästään hintalappuja oli tehty 16 000. Vaikka rutistus onkin ollut työntäyteinen, ovat
selkeät säännöt ja järjestäytynyt
logistiikka helpottaneet etenemistä.
Täällä on myynnissä laadukasta
tavaraa ja jokaiselle löytyy jotain.

Keräilijät voivat tehdä liikkeestä hyviä
löytöjä. Myytävät tavarat ovat ehjiä,
puhtaita ja hyvässä järjestyksessä.

Tuunauksesta totta -pop-up-myymälässä toteutettiin vanhoista materiaaleista uusia, ihania tuotteita. Tarja
Luukas, Riikka Matala ja Pirita Kalasniemi esittelevät lempituotteitaan.

Sotek-säätiön toimitusjohtaja ja Goodwill Suomi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Raimo Korjus
saapui Kemin liikkeen avajaisiin katsomaan, miten toiminta lähtee käyntiin. Liikkeessä oli hänen
mielestä onnistuttu hyvin esillepanossa. - Jos joku heräteostos tulisi täältä poimittua mukaan,
niin se olisi varmaan tällainen Arabian keräilylautanen, Korjus esittelee.

Goodwill pyrkii maanlaajuiseksi ketjuksi

Kaikki on myös tosi siistiä, sillä
pesemme ja puhdistamme kaikki myyntiin tulevat tavarat, Maunu
sanoo.
Naiset vinkkaavat varsinkin keräilijöille, että kannattaa tulla paikan päälle katsomaan tarjontaa.
Jotain harvinaisempaakin saattaa
löytyä edulliseen hintaan.
Ensimmäisten asiakkaiden joukossa paikalle saapunut musiikkiharrastaja Tuomo Keränen löysikin heti pinon vinyylilevyjä, jotka
lähtivät mukaan kotiin miehen tuhansien musiikkilevyjen ja -kasettien joukon jatkeeksi.
Tällaisesta paikasta voi hyvinkin löytää aarteita. Nettikauppa
on vaikeuttanut keräilyä, sillä siellä yleensä osataan pyytää paljon
kovempaa hintaa tietyistä tuotteista.

Sotek-säätiön toimitusjohtaja ja Goodwill Suomi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Raimo Korjus oli
myös saapunut Goodwill Kemin avajaisiin tarkastelemaan ketjun pohjoisimman liikkeen ilmettä.
Neljä Goodwill-liikettä Kotkan seudulle avannut Korjus piti Kemin liikettä erittäin onnistuneena.
- Tarkoituksemme on kasvattaa ketjua muuallekin Suomeen. Amerikassa ensimmäinen liike
on avattu vuonna 1902, joka on mielestäni hyvä merkki siitä, että aikojen ja tapojen muutoksessa Goodwill on ollut kuitenkin pysyvä brändi.
Idea Goodwillin maahantuontiin Korjuksella lähti oman Sotek-säätiön kierrätyskeskuksen toiminnan kehittämisestä.
- Mietittiin, että ketjumainen tapa toimia voisi olla parempi. Kävimme Amerikassa tutustumassa
Goodwillin toimintaan ja saimme siellä luotua kontaktit henkilöihin, jotka tulivat Suomeen puolestaan tutustumaan meihin. Viime vuoden lokakuussa teimme sopimukset ja aloitimme toiminnan.
Goodwill Suomi Oy maksaa toiminnastaan pienen lisenssipalkkion Amerikkaan kattojärjestölle.
- Se takaa meille tuen ongelmatilanteissa, voimme soittaa ja pyytää heitä vaikkapa käymään,
mikäli tarvetta ilmenee.
Korjus pitää tärkeänä, että arvot amerikkalaisten kanssa menevät hyvin yksiin.
- Olen todella iloinen kumppaneista, jotka ovat samalla aaltopituudella kanssamme. On melkeinpä sama, meneekö Goodwillin isoon myymälään Brooklynissa vai tuleeko meidän myymälään Kotkassa tai täällä Kemissä. Suuria eroja ei ole nähtävissä. Goodwillin puolelta yhteistyökumppanit seulotaan myös tarkkaan. Toiminnalla ei saa tavoitella voittoa.

Erinomainen alusta pajatoiminnalle
Kotkassa myös opinnollistaminen on otettu isoksi osaksi Goodwillin toimintaa.
- Sellaisia paikkoja, joissa voisi käydä suorittamassa jonkin opinnon osan, on ollut liian vähän
tarjolla. Liikkeillä voi nyt kuitenkin myös suorittaa opintoja käytännön työelämässä.
Goodwillin toiminta on myös työntekijöille erinomaista kokemusta, sillä aidossa ympäristössä tehtävää työtä olisi muuten vaikeaa simuloida. Kaikenlaiset asiakaskohtaamiset ovat hyvin
tärkeitä. - Täällä ei olla äijäverstaassa, vaan kohdataan ihmisiä. Yhteinen asustus ja selkeät
toimenkuvat antavat myös sen viestin, että olemme Goodwillissa töissä. Jokainen tietää myös
entistä paremmin, mitä heiltä odotetaan.
Korjus painottaa, että liikkeen ulkonäöllä on iso rooli kierrätysliiketoiminnassa.
- Kun liike on siisti ja tavarat ovat hyvin saavutettavissa, laadukkaita, ehjiä ja pestyjä, ymmärtävät ihmiset myös sen, että lahjoitusten on oltava liikkeen idean mukaisia. Mikäli liike näyttää
kaatopaikalta, voivat lahjoituksetkin olla sopimattomia myytäväksi.
Korjus on tehnyt itse myös useita löytöjä Kotkan Goodwill-liikkeistä.Päällimmäisenä hänellä
tulee mieleen kolmen euron hedelmälautanen, joka googlettelun jälkeen osoittautuikin ulkomaisessa nettikaupassa 60 taalan arvoiseksi.
- Silloin oli pakko viedä perästä kymppi lisää kaupalle, että hinta oli edes jokseenkin kohtuullinen. Toinen hyvä löytö oli perämoottorin korjausteline viidellä eurolla. Se on ollut hyvä, vankka
ja kovassa käytössä.
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Meri-Lapin
Työhönvalmennus -säätiön

toiminta muuttuu
Meri-Lapin Työhönvalmennus- säätiössä on toimittu nykyisellä pajarakenteella 15 vuotta. Nyt toimintaan
puhaltavat muutoksen tuulet. Säätiön työpaikkoja muokataan paremmin nykypäivän tarpeita vastaaviksi.
- Muutoksilla haetaan laatua
meidän työhönvalmennus- ja kuntoutuspalveluihimme, kertoo toimitusjohtaja Hilkka Halonen.
Muutoksista suurimmat koskevat työpajojen lopettamista. Nykyinen metallipaja loppuu ja toiminta muutetaan ensi vuonna
avattavaksi auto- ja metallipajaksi. Puupaja loppuu ja siihen liittyvät tehtävät siirtyvät Syväkankaan yksikölle, jossa korjataan

mm. Goodwill-myymälään myyntiin tulevia huonekaluja.
OK-tekstiilissä pitkään tehdyt
käsityöt jätettiin kokonaan ja tilalle perustettiin pienimuotoinen pesula, jossa työhön kuntoutuksen
ja -valmennuksen tehtävät vastaavat paremmin työmarkkinoiden
tarpeisiin.
- Kaupunkimme työttömyysprosentin ollessa kahdenkymmenen
paikkeilla työhönvalmennukseen
ja kuntoutukseen on tarvetta.
Vaikka elämmekin nyt taantumaa,
on esimerkiksi kaupan ala sellainen, joka työllistää jatkossakin ihmisiä. Muutoksia on tehty tulevaisuuden työmarkkinoita silmällä
pitäen, Halonen päättää.

Tekstit Janica Karasti
Kuva Tero Holland
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Nettikahvila
avasi ovensa
Yhtenä muutosten tuloksena on
myös Kemin uusi nettikahvila, joka
avattiin entisen Monitarmon tilalle
Sauvosaarenkadulle.
Nettikahvilassa voi käydä hörppäämässä kahvit ja tuoreen pullan samalla, kun hoitaa vaikkapa
asioita netin kautta.
Kahvila ei kilpaile konditorioiden
kanssa, pääpaino on netin käytön
mahdollisuudella, Hilkka Halonen
selventää.
Nettikahvilassa on noin kymmenen työhönkuntoutuksen ja -valmennuksen asiakaspaikkaa.

Nettikahvila on avoinna arkisin
klo 9-17. Netin käyttäminen on
ilmaista kahvittelun lomassa.
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Kemin uimahallin isännäksi tituleerattu Janne Jylkkä kertoo olevansa
tyytyväinen uimahallin palveluihin
saamansa hyvän palautteen vuoksi.

Kemin
Uimahallin
isäntä

Täyden palvelun vesiparatiisi on
kemiläisten ja matkailijoiden mieleen.

K

emin uimahallin hallimestari Janne Jylkkä
on työskennellyt viimeiset 13 vuotta uimahallin vastaavana ja liikuntapalveluiden lähiesimiehenä uimahallissa
työskenteleville viidelle uimahallinhoitajalle ja kolmelle lippukassanhoitajalle sekä tuntisijaisille.
Jylkän vastuualueena on muun
muassa uimahallin harjoitusvuorojen ja tilaussaunan vakiovuorojen myöntäminen.
- Kemin uimahallissa käy talvella päivittäin 700 - 800 uimaria.
Vuonna 2014 hallin kävijämäärä
oli kaikkiaan 157 509 henkilöä.
- Tänä kesänä ilmeisesti kesäkuun huonot säät lisäsivät kävijämäärän 750 uimariin päivässä,
Janne Jylkkä kertoo.
Vuonna 1997 tehdyn Kemin uimahallin laajennuksen jälkeen talossa on nyt viisi allasta ja kaksi
erillistä allasryhmää. Uudelta puolelta löytyy myös kiipeilyseinä.
- Kunto- ja toiminta-altaiden
lämpötilat ovat 27 astetta. Virkistys-, kahluu- ja opetusaltaiden
lämpötila on 30 astetta.
-Virkistysaltaalla järjestetään lauantaisin vauvauintia, jolloin vesi
lämmitetään 32 asteeseen, Jylkkä
kertoo.
Hän iloitsee kemiläisten ottaneen hallin palvelut omakseen.
Kävijät antavat hänen mukaansa
myös paljon kehitysideoita.

- Uimahallin vakiokäyttäjien lisäksi Lumilinnan hotellivieraat
ovat kehuneet poikkeuksetta hallin saunaa ja uima-altaita. Venäläisturistit nimittävät uimahallia
aquaparkiksi, hän kertoo.
- Kiitosta olemme saaneet paljon
Kemin uimahallin valoisuudesta ja
siisteydestä niin paikkakuntalaisilta kuin vierailtakin, Jylkkä iloitsee.

Laaja käyttäjäkunta
Jylkän mukaan uimahallin käyttäjistä puolet on vesijuoksijoita ja
puolet kuntouimareita, kun vielä
vuosituhannen vaihteessa ei vesijuoksijoista ollut tietoakaan.
- Vesijuoksun osalta on hienoa
se, että rintarinnan voi olla maratoonari ja sohvaperuna, hän pohtii.
Vesijuoksuvyön lainaaminen
kuuluu lipun hintaan.
- Hallin suurin käyttäjäryhmä on
kuitenkin aktiiviset eläkeläiset, joi-

ta on kolmasosa koko kävijämäärästä, Jylkkä kertoo.
Viisi kertaa viikossa käyviä uimareita on useita. Kilpauimareiden
määrä on myös lisääntynyt.
- Meillä on varattuna yli 20 tilaussaunan käyttövuoroa avustettaville uimareille.
Hän kertoo, että heikkokuntoisimmat tuodaan uimaan paarikuljetuksena.
Uimahallissa käy myös paljon
lapsia ja nuoria sekä lapsiperheitä.
Kemissä uimaopetus on myös
suosittua ja laajaa.
- Lasten uimakoulu aloitetaan aikaisintaan 4 vuotta täyttäneille. Yli
6-vuotiaat pääsevät Merenneito- ja
Hyljeryhmiin. Ryhmät vaihtuvat,
kun taidot kasvavat. Kaikki alueen
koululaiset osallistuvat koulun kanssa eskarista lähtien uimaopetukseen.
Aikuisten uimakoulussa opettajina toimii uimaseurojen väki.
Kovassa käytössä on myös ui-

!

mahallin kuntosali, joka on asiakkaiden käytössä samalla kertamaksulla.
- Sellaiset, jotka eivät ui voivat käydä ohjatussa vesiliikunnassa, joka tapahtuu musiikin tahtiin.
Yksi suosituista ryhmistä on miesten Äijäjumppa -vesitreeni.
Uimahallin tilaussauna on viikoittain avustettavien käytössä.
Varsinaisesta allasterapiasta vastaavat fysioterapeutit.
- Lisäksi meillä työskentelee erityisliikunnanohjaaja Maarit Hast,
joka järjestää soveltavan liikunnan
ryhmille ohjelmaa, Janne Jylkkä
kertoo.
- Jos meiltä Kemin uimahallista jotain puuttuu ne ovat hyppyaltaat. Hyppytoimintaa järjestetään
kuitenkin arkisin kello 15.
- Liikunta on tärkeää terveyttä
ylläpitävää toimintaa. Siksi haaveilenkin, että saisimme liikuntaneuvonnan käyttöön, jossa lääkärit kirjoittaisivat niin sanotun
liikuntareseptin, jonka saaja hakeutuu liikuntaneuvonnan kautta liikunnan pariin oman kunnon
mukaan, Jylkkä kertoo.

Kemin Uimahalli
Yleisöuintiaika kello 7 - 20.30, vesiliikuntaryhmät ja seurat kello 21.30 asti
Lauantaisin kello 12 - 16.30, kuntosali kello 9 - 16.30
Sunnuntaisin kello 9 - 16.30
Uimahallissa on omat hintaryhmät aikuisille, alle 7-vuotiaille lapsille,
eläkeläisille, nuorille alle 18-vuotiaille, opiskelijoille ja työttömille.

Teksti ja kuva
Arja Pekkala-Matikainen
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pakolaisia tulee yhä
Vastaanottokeskuksen henkilöstö
						 toimii täydellä teholla

Teksti ja kuvat
Arja Pekkala-Matikainen

K

emin vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja
Virpi Pakisjärvi kertoo, että tähän mennessä on Suomeen tullut liki 23 000
turvapaikanhakijaa. Tulijoita on
Kemissä ollut 23 eri maasta. Irakin
arabit, somalit ja afgaanit ovat suurimmat kansallisuusryhmät.
Turvapaikanhakijoita on majoitettu Kemissä Takajärvelle, Marttalaan ja Tervaharjulle.
Turvapaikanhakijoiden joukossa on ollut myös yksin matkustaneita nuoria ja heidät on ohjattu
Ouluun, jossa on alaikäisyksikkö.
Valtaisa turvapaikanhakijoiden
tulva onkin aiheuttanut yleensä
järkevissä suomalaisissa laajan negatiivisten asenteiden tulvan.
- Uskon, että kyse on paljolti
epätietoisuudesta ja peloista, joten järjestimme kaupunkilaisille lokakuussa tiedotustilaisuuden
vastaanottokeskuksen tilanteesta,
Virpi Pakisjärvi kertoo.
Hän toivoo, että asioista otettaisiin selvää, eikä annettaisi ennakkoluulojen sokaista suomalaista
maalaisjärkeä, sillä nyt tuntuu, että
juostaan pitkälti huhujen perässä.

Rekisteröimisen kautta
- Vastaanottokeskus majoittaa turvapaikanhakijoita sitä mukaa, kun
he ovat rekisteröityneet poliisille,
Pakisjärvi kertoo.
Hän tietää, ettei Suomessa juurikaan ymmärretä, miksi nuoret miehet lähtevät pakoon kotimaastaan.
- Syitä on monia. Esimerkiksi
monet vähemmistöt, kuten kurdit
ovat kotimaassaan vainottuja. Sisällissotaa käyvissä maissa taas on
useita vihollisia.
Pakisjärvi kertoo, että liki jokaisella tulijoista on jokin trauma
joko sodan, kidutuksen, pelon tai
monien menetysten vuoksi.
Kantaväestössä ärsytystä on herättänyt muun muassa komean
näköiset kännykät, joiden koetaan
olevan rikkaiden omaisuutta.
- Pakolaisille puhelin on kuitenkin ainoa keino pitää yhteyttä perheeseen, Pakisjärvi muistuttaa.

Kemin vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Virpi
Pakisjärvi sanoo, että maahanmuuttajatilanne on
rauhoittunut Tornion järjestelykeskuksen ansiosta.

Laaja operaatio

Apua kohdennetusti

Suomessa turvapaikanhakijoiden
osalta onkin käynnissä laajin operaatio, sitten karjalaisten evakkojen kotouttamisen.
Kemissä turvapaikanhakijoiden
osalta majoittamisen ja tarvittavien palveluiden tarjoamisen hoitaa
SPR:n lähes 20 työntekijää. Turvapaikanhakijat eivät ole oikeutettuja saamaan kunnalta mitään
palveluita.
- Asioiden selvittäminen vastaanottokeskuksen asiakaspalvelupisteessä saattaa olla hankalaa,
jos ei ole yhteistä kieltä. Jos mitään yhteistä kieltä ei löydy, asiat
hoidetaan puhelintulkkauksella.
- Meillä on onneksi työntekijöitä, jotka puhuvat esim. arabiaa,
kreikkaa ja somalikieltä. Joidenkin
tulijoiden kanssa käytännön asiat
voidaan selvittää myös englanniksi. Kun asiakkaiden suomen kielen
taito kasvaa, voidaan asioita hoitaa
myös suomen kielellä.

Monet kaupunkilaiset ovat kyselleet mihin voisivat viedä vaikkapa talvivaatteita ja kenkiä?
- Meri-Lapin työhönvalmennussäätiö on varannut yhden huoneen Sauvosaarenkadun tiloistaan
vastaanottokeskuksen lahjoitustavaroille.
Keskuksen ohjaaja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa koordinoi
tätä toimintaa ja lajittelee vaatteita.
- Vaatelahjoituksia on kesän ja
syksyn aikana tullut niin paljon, että
tällä hetkellä tarvitaan vain miesten
talvivaatteita ja jalkineita, joita lahjoitetaan vähemmän.
- Lämpimät kiitokset kemiläisille lahjoituksista! toteaa Virpi Pakisjärvi.

Huhuilla siivet
Pakisjärvi haluaa katkaista monilta sosiaalisessa mediassa liikkuvilta huhuilta siivet.

- Esimerkiksi ajokortin maksaminen turvapaikanhakijoille on tuulesta temmattuja huhuja.
- Lisäksi turvapaikanhakija saa
Suomessa vain välttämättömimmän sairaanhoidon. Päivähoitoon
turvapaikanhakijan lapsi pääsee
vain kuntoutuksellisista tai lastensuojelullisista syistä. Vain muutama lapsi saa vuosittain maksusitoumuksen, jolloin kulut maksaa
vastaanottokeskus.
Turvapaikanhakijat ja heidän
lapsensa aloittavat Kemissä koulunkäynnin valmistavalla luokalla, jolla he opiskelevat suomen
kieltä ja opiskelutaitoja, jonka jälkeen heidät voidaan siirtää normaaliluokalle.
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Kemin kaupungissa
pakolaistyötä vuodesta 1988

Ajolähtö tuhansien
			
kilometrien päähän
Noin vuosi sitten Udratov Ibragim ja
hänen vaimonsa Alibulatuva Panimat sekä lapset Udeatov Magomed
ja Udeatov Udeat lähtivät henkilökohtaisesta syystä Kaukasuksella
sijaitsevasta 40 000 asukkaan kotikaupungistaan tuhansien kilometrien päähän Suomeen hakemaan
turvapaikkaa.
- Meillä ei ollut aikaa valmistautua lähtöön. Otimme vain tarpeellisimmat tavarat ja lähdimme raskaalle matkalle, perhe kertoo.
Perheen pienemmälle pojalle
muutto vieraaseen maahan on ollut traumaattista.
- Vaikka viihdymme Kemissä,
niin elämäämme varjostaa alituinen pelko maahanmuuttoviraston
päätöksestä, perhe kertoo.

Työllistymisen haaveita
Kotimaassaan kaivoksen lakimiehenä toiminut Udratov Ibragim
nauraa, että ennen Suomeen tuloaan hän tiesi vain yhden suomalaisen eli näyttelijä Ville Haapasalon.
Maa itsessään oli täysin vieras. Nyt
Kemistä on tullut perheelle turvallinen lintukoto.
Kaksi yliopistotutkintoa suorittaneelle ja kaivoksessa lakimiehenä työskennelleelle 47-vuotiaalle
perheen isälle ja lasten sosiaali-

työtekijänä työskennelleelle äidille
hankalinta Suomessa on ollut kielen oppiminen ja työttömyys. He
käyvät kuitenkin aktiivisesti kielikoulua ja haaveilevat tulevaisuudesta turvallisessa Suomessa.

Oleskeluluvan odotusta
Perhe ei edelleenkään tiedä, kauanko he joutuvat vielä odottamaan
turvapaikananomuksensa päätöstä.
- Vastaanottokeskuksen lakimies
välittää meille tietoja tilanteesta,
isä kertoo.
Vastausta odottaessaan Alibulatuva Panimat toimii Kemin vastaanottokeskuksessa maahanmuuttajalasten opettajan avustajana pari
kertaa kuukaudessa. Tarvittaessa
koko perhe on apuna kohtalotovereilleen.
Perheen isompi poika opiskelee
menestyksekkäästi Kemin maahanmuuttajalukiossa ja pienempi
poika on maahanmuuttajien peruskoulussa.
Perheelle oleskeluluvan saaminen olisi uuden elämän avain. Vasta sitten he voivat jatkaa elämäänsä
ja alkaa tehdä tulevaisuudensuunnitelmia.
- Nyt elämämme on pysäkillä ja
ahdistavinta on odottaa miten meidän käy, vanhemmat kertovat.

Viime aikoina mm. Haaparannan kautta Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat ja heistä huolehtiminen on valtion vastuulla. Suomen Punainen
Risti ja vastaanottokeskukset ovat olleet kovan paineen alla. Turvapaikkahakemukset käsitellään maahanmuuttovirastossa ja käsittely voi kestää
vuoden tai kauemmin. Mikäli turvapaikanhakija saa myönteisen oleskeluluvan ja kuntapaikan, hän siirtyy kunnan palvelujen piiriin eli hänestä tulee
kuntalainen.
Kemin kaupungissa on tehty pakolaistyötä lähes kolmekymmentä
vuotta. Tällä hetkellä Kemissä asuvien noin 230 pakolaistyön piirissä
olevan pakolaisten kanssa työtä tekee kaksi pakolaistyöntekijää. Kemin
kaupunki on sopinut vuosittain 35 pakolaisen vastaanottamisesta
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa
1.1.2014 tehdyllä sopimuksella. Aikaisempina vuosina kiintiö oli 50
henkilöä vuodessa. Nämä kiintiöpakolaiset tulevat pääosin suoraan
pakolaisleireiltä Vietnamista, entisen Jugoslavian alueelta, Somaliasta,
Iranista, Irakista, Burmasta, Sri Lankasta, Afganistanista sekä Syyriasta.
Pakolaiskiintiömäärään kuuluvat lisäksi myönteisen oleskelulupapäätöksen ja kuntapaikan saaneet turvapaikanhakijat.
Kemin pakolaiskiintiö on jaettu siten, että pakolaisleireiltä tulee noin
20 henkilöä ja noin 15 on varattu oleskeluluvan ja kuntapaikan saaneille
turvapaikanhakijoille. Tänä vuonna Egyptin ja Libanonin pakolaisleireiltä
on tullut / tulee yhteensä kolme isoa perhettä. Perheet ovat syyrialaisia.
Edellisvuosina kiintiöpakolaisia tuli Iranin pakolaisleireiltä ja he ovat
afganistalaisia. ELY-keskuksen kanssa sovittu pakolaismäärä on viime
vuosina ylittynyt. Tähän on syynä perheiden yhdistämiset ja myönteisen
kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijoiden kasvava määrä.

Valtion korvaukset kaupungille kotoutettavista henkilöistä
ELY-keskus maksaa kunnalle 3 - 4 vuoden ajan laskennallista korvausta
henkilömäärän mukaisesti sekä korvaa 3 vuoden ajalta pakolaisen toimeentulotukimenot kokonaisuudessaan. Kunta laskuttaa ELY-keskusta
neljännesvuosittain takautuvasti. ELY-keskus korvaa myös pakolaistaustaisen asiakkaan tulkkauksesta aiheutuneet kustannukset. Lisäksi valtio
korvaa hakemuksesta ns. erityiskustannukset sellaisista sairauksista /
vammoista, joista on huomattavia kustannuksia kunnalle.
Kotoutumisesta on laadittu laki 1.5.1999, jossa säädetään pakolaiselle sekä oikeudet että velvollisuudet pääosin samoin perustein, kuin
muillekin kuntalaisille. Kotoutuminen tarkoittaa lähinnä pakolaisen
integroitumista kuntaan ja yhteiskuntaan koulutuksen, työharjoittelun
yms. toimenpiteiden myötä. Lisäksi jokaiselle kuntaan tulevalle pakolaiselle laaditaan oma henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma.
Kuluneen lähes 30 vuoden aikana iso osa Kemiin tulleista pakolaisista on muuttanut etelän suuriin kaupunkeihin. Nykyisin muutto etelään
on harvinaisempaa ja valtaosa pakolaisista jää Kemiin asumaan. He,
jotka ovat jääneet Kemiin, ovat kemiläisiä. Ja kemiläisille kunnan palvelut kuuluvat tasapuolisesti.
Kemin kaupunginvaltuuston hyväksymä (3.2.2014 §7) Meri-Lapin
seudullinen kotouttamisohjelma 2014 - 2017 löytyy www-sivuilta:
http://www.kemi.fi/palvelut/sosiaalipalvelut
Teksti Taina Alajärvi

Mitä turvapaikanhakija saa Suomessa?

!

Yksin saapunut henkilö ja yksinhuoltaja saavat vastaanottorahaa 316 euroa / kk, joka on n. 30 prosenttia vähemmän kuin
suomalaisten saama toimeentulotuki. Jos vastaanottokeskus tarjoaa ruoan, niin vastaanottorahan suuruus on 92 euroa.
Jos vastaanottokeskuksessa ei tarjota aterioita, vastaanottorahan suuruus vaihtelee 201 - 316 euroa kuukaudessa.
Turvapaikanhakijan tullessa maahan poliisi selvittää aina tulijan omat rahavarannot, jotka henkilön on käytettävä ensin, ennen
kuin hän voi saada vastaanottorahaa.
Kemi myöntää 35 pakolaiselle vuosittain kuntapaikan. Osa Kemiin tulevista pakolaisista on ns. kiintiöpakolaisia, jotka tulevat  
Kemiin suoraan pakolaisleiriltä. Loppuosa on oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita, jotka haluavat jäädä Kemiin asumaan.
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K

emin kaupunginteatterin syksy on käynnistynyt vauhdikkaasti. Henri
Kapulaisen kirjoittama
näytelmä Käkikello ratkoo perintöriitaa Sipi-näyttämöllä. Elämänmakuinen draamakomedia
kahdesta sisaruksesta jatkaa ohjelmistossa ensi vuodelle saakka.
Monika Fagerholmin musiikkinäytelmä Ihanat naiset rannalla nähdään suurella näyttämöllä. Aurinkoista ja svengaavaa
silmäkarkkia saamme nauttia livebändin säestyksellä. Kaupungin edullisimmat äkkilähdöt syyspimeydestä kesän aurinkoon on
saatavilla vain Kemin kaupunginteatterista!
Lokakuussa tulee ensi-iltaan
Carin Mannheimerin kirjoittama
lämmin komedia, Vielä ehtii!
Näytelmän lähes kaikki roolihenkilöt ovat kahdeksankymppisiä.
Tämä ei kuitenkaan estä heitä rakastumasta, tekemästä rohkeita
valintoja ja ennen kaikkea elämästä täysillä. Ikinä ei ole liian myöhäistä elämänmuutokselle! Joulukuussa Kemin kaupunginteatterin
nuorisolinjalaiset esittävät koko-

perheen jouluhassuttelun, Hölmöläiset ja joulukortin arvoitus. Näytelmä sopii lapsille
ja lastenmielisille ja perustuu hölmöläissatujen perinteeseen. Satunäytelmän ovat kirjoittaneet Hanna Vähäniemi ja Tomi Turunen.
Näytelmän ohjaa Hanna Vähäniemi.
Tammikuussa 2016 on suurelle
näyttämölle tulossa väkevää draamaa. Hella Wuolijoen Niskavuoren naiset nähdään Kemin
teatterissa raikkaana, visuaalisesti
täyteläisenä versiona.
Oman ohjelmistomme lisäksi
teatterilla nähdään kiinnostavia vierailuesityksiä. Ruonansuun Jope on tien päällä ja saapuu
Kemiin heittämään hulvattoman
keikan säestäjineen. KOM-teatteri
vierailee joulukuussa Daniil Harmsin Sattumia-näytelmällä. Sattumia
on absurdi äärikomedia, jossa on
päätä ja häntää.

Välähdyksiä
sankarin elämästä
Akseli Gallen-Kallela 150 vuotta.
Kemin taidemuseossa esitel-

lään muutamia Gallen-Kallelan
vaiheita pitkän uransa aikana. Aihepiireinä lähinnä ovat luonto,
Kalevala, Pariisin aika ja Afrikan
matka. Aineisto koostuu pääosin
yksityisten henkilöiden, GallenKallela museon ja Kemin taidemuseon kokoelmista – myös Designmuseon kokoelman teos on
edustettuna. Esille tulee öljymaalauksia, esim. Työpöytä Pariisissa sekä maalaukseen liittyvää
esineistöä mm. maalauspöytä ja
-teline, grafiikkatöitä pääosin Kemin taidemuseon kokoelmista,
mm. Joukahaisen kosto ja Kullervon kirous. Ex-libriksistä mainittakoon Eliel Aspelin itsensä GallenKallelan lisäksi. Gallen-Kallelan
julistelitografioista tunnetuin on
ehkä Bil Bol, joka esitellään muutaman muun julisteaiheen kanssa.
Korukalevalaa ja kesken jäänyttä
Suur-Kalevalan paperipohjateoksia sekä pronssireliefejä (Lumpeisiin hukkunut ja Kiputyttö) tulee
näytteille. Taideteollisuuteen ja
Pariisin paviljonkiin liittyvää aihetta edustavat maalaus Mary
kutoo, metsäkanafriisi, Iris-tuoli,
Liekki-ryijy replicana sekä mitali

ja kunniakirja exposition universelle de 1900.

Joulun tunnelmointi
Joulukuussa pääsemme nauttimaan
Sibelius Tänään 150-vuotta
-konsertista Kemin kirkossa. Sibeliuksen syntymäpäivän iltana Kemin kaupunginorkesteri esittää säveltäjän harvemmin esitettyjä ja
suosituimpia sävellyksiä. Pääkapellimestari Erkki Lasonpalo johtaa
konsertin, jossa kuulijaa puhuttelee sibeliaanisen vahva isänmaallinen mieli ja joulun tunnelmointi.
Tuiran kamarikuoro ja Kamarikuoro Aiolos yhdessä orkesterin
kanssa muistuttaa siitä miksi Sibelius on ollut ja on edelleen yksi
suomalaisten kansallisikoneista.
Illan kruunaa Annastiina Tahkola,
1. kansainvälisen Sibelius -laulukilpailun voittaja, joka herättelee
perinteiseen suomalaisen joulun
tunnelmaan.

Tuplasynttärit 250v
Länsi-Pohjan jousikvartetti
jatkaa monipuolisella linjallaan ja
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ISIIN ILTOIHIN
kiertää esiintymässä Meri-Lapin
alueella vaihtelevien konserttiohjelmien kera. Marraskuun konserttiteemana on Tuplasynttärit
250v Kaksi suurta suomalaista, Sibelius ja Kärki viettävät molemmat juhliaan joulukuun alussa.
Kärjen tunnetut kappaleet eri
vuosikymmeniltä kertovat usein
rakkaudesta, luvassa mm. suositut
Siks´ oon mä suruinen ja Täysikuu. Sibeliuksen kvartetto B-duuri taas on sävelletty kihlautumisen
aikoihin.

Oppilasiltoja
Opetustoiminnan ohella LänsiPohjan musiikkiopisto järjestää loppusyksyn aikana Kemissä
myös useita konsertteja. Oppilaskonserteissa kulttuurikeskuksen
Sointu-salissa voi kuulla musiikkia pienten ja vähän isompienkin
soittajien esittämänä. Kulttuurikeskuksen auditoriossa esiintyvät
laulajat sekä popparit. Joulun alla
soivat kauniit yksinlaulut Kemin
kirkossa. Klassisen musiikin
Stipendikatselmus järjestetään
joulukuussa kulttuurikeskuksen

isossa auditoriossa. Katselmuksessa kuullaan niin yksilöesityksiä kuin yhtyeidenkin osaamista.
Osallistujille jaetaan arvostelulautakunnan päätöksellä stipendejä
Nuorten opiskelijain musiikkikilpailurahastosta. Kaikkiin musiikkiopiston tilaisuuksiin on vapaa
pääsy.

Kirjaston
monipuoliset palvelut
Kirjakassi-palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta asioida kirjastossa iän,
sairauden tai vamman vuoksi.
Palvelu on maksuton. Palvelussa kirjaston henkilökunta kerää
ja pakkaa valmiiksi kassillisen aineistoja asiakkaan toivomusten
ja kiinnostuksen mukaisesti. Kassin toimittaa asiakkaalle hänen
valtuuttamansa yhteyshenkilö tai
muu yhteistyökumppani. Kassiin voidaan laittaa kaikkia kirjaston lainattavissa olevia aineistoja.
Asiakkaan toivomusten huomioimiseksi suoritetaan alkuhaastattelu, jossa asiakas voi kertoa toiveistaan ja mieltymyksistään. Jos

haluat asiakkaaksi kirjakassi-palveluumme, ota yhteyttä kirjaston
henkilökuntaan.
Kirjasto kerää entiseen tapaan tilauksesta aineistopaketteja kouluille ja päiväkodeille. Kuljetusten aikataulu on jaettu asiakkaille
ja lakkautetun kirjastoauton sijaan
keskusvarasto hoitaa tuonnin ja
palautuskyydin. Tilauksen voi
tehdä kirjastossa, puhelimitse (040
142 9363) tai sähköpostilla (nuoret.kirjasto@kemi.fi) viimeistään
ajoviikkoa edeltävänä keskiviikkona. Koulujen ja päiväkotien kirjastokorttien vastuuhenkilöt voivat
myös valita itse aineistoa kirjaston
kokoelmasta ja jättää laatikon seuraavaan kuljetukseen.
Kirjasto tarjoaa sähköisiä aineistoja ympäri vuorokauden
vuoden jokaisena päivänä, maksutta. Verkkokirjaston kautta pääset selaamaan kirjaston kokoelmia, tekemään varauksia tai
uusimaan lainasi. E-kirjat löytyvät kirjastomme verkkokirjastosta
(kirjasto.keminkaari.fi) sekä osoitteesta ekirjasto.kirjastot.fi, joka on
yleisten kirjastojen yhteinen e-kirjasto. Näiden sivustojen kautta

pääset lainaamaan sähköisiä kirjoja mihin aikaan vuorokaudesta tahansa ja mistä tahansa, olet sitten
junassa, rannalla tai ulkomaanmatkalla. Tarvitset vain kirjastokortin ja pin-koodin, verkkoyhteyden ja laitteen mihin teoksen
voit ladata (tietokone, tabletti tai
älypuhelin). Ja laina-ajoistakaan
ei tarvitse huolehtia, sillä kirjat
palautuvat automaattisesti lainaajan päätyttyä, eikä myöhästymismaksuja kerry. Ja muista, että tarvittaessa saat aina apua kaikkiin
kirjastopalveluihin kirjaston henkilökunnalta. Kysy rohkeasti!
Teksti: Kati Ravander
Kuva Käkikello-näytelmästä:
Mika Haaranen
Kuva/esite Vielä ehtii -näytelmästä:
Iines Jakovlev/Kalle Nurminen
Kitacon-esite: Laura Torvinen
Orkesterin kuvat: EJ Posti
Akseli Gallen-Kallelan taulukuva:
Pentti Korpela
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kemissä
		tapahtuu
Musiikkiopisto

Lastenkulttuurikeskus

• Oppilaskonsertit Sointu-salissa
10.11. / 17.11. / 1.12. ja 15.12. klo 19 (1.12. klo 18)
• Pop/jazz-linjan laulajien ja bändien konsertti
Kemin kulttuurikeskus, iso auditorio 11.12. klo 18
• Laulajien jouluinen konsertti Kemin kirkossa
18.12. klo 18

•
•
•
•
•
•

Kemin kaupunginorkesteri ja
Länsi-Pohjan jousikvartetti
• Bachia kynttilänvalossa 31.10. klo 16
Peurasaaren kappeli
• Puhaltajien helmiä 3.11. klo 19, Kemin Pirtin sali
• Klezmerin lumoissa 13.11. klo 19, Kemin Pirtin sali
• Tuplasynttärit 250v 26.11. klo 19, Chillout
• Sibelius 150v tänään! 8.12. klo 19, Kemin kirkko

Kirjasto
• Aleksi Suistion Laitakarinäyttely 8.9.2015-28.2.2016
• Lukulampun valossa -lukupiiri alkaa
Syksyn tilaisuudet ovat tiistaisin klo 17.30:
20.10. E-aineistot, sähköiset kirjat ja lehdet
17.11. Kari Hanhisuanto
8.12. Mitä luin viimeksi
• Tule mukaan satuhetkeen! Kirjastossa luetaan satuja
keskiviikkoisin aina parillisilla viikoilla klo 17.30

Taidemuseo
Akseli Gallen-Kallela 150 vuotta 6.11.2015-14.2.2016

Avoin taidetoiminta keskiviikkoisin klo 10-12
Kitacon 7 järjestetään 14.11. klo 11-20
Sukkaponipaja aikuisille 28.11. klo 12-15
Joulupajat koulu- ja päivähoitoryhmille 26.11.-18.12
Joulupajat perheille 19.12 ja 20.12. klo 12-15
Gallen-Kallela työpajat koululuokille tiistaisin
taidemuseossa liittyen taidemuseon Gallen-Kallela
-näyttelyyn, pajat järjestetään 10.11.2015-9.2.2017
yhteistyössä taidemuseon kanssa.

Uimahalli
• Miesten vuoro –tapahtuma ti 1.12.2015 klo 17 - 21
halli vain miehiä varten.
• Joulukuussa kynttiläuintia ke 16.12 klo 17-21 ja
to 17.12.2015 klo 7-11.
• Uimahalli suljettuna su 6.12.2015, 24.-26.12.2015
ja 1.1.2016.

Kemin kaupunginteatteri
• Vielä ehtii ensi-ilta 24.10. klo 19
• Hölmöläiset ja joulukortin arvoitus
nuorisolinjan ensi-ilta 10.12. klo 18
• Niskavuoren naiset ensi-ilta 22.1.2016 klo 19
• Jope tien päällä, vierailuesitys 22.11. klo 14
• Sattumia, KOM-Teatterin vierailu 16.12. klo 19
ja 17.12. klo 19
Kemin kaupunginteatterin esityskalenteri kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta: www.keminteatteri.com.

Lisätietoa tapahtumista www.kemi.fi/tapahtumakalenteri
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Kemissä edistetään miesten terveyttä

Miehinen Juttu 		 hankkeen voimin

Teksti ja kuvat Lea Leminaho

M

iehinen Juttu hanke on Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirin ja
Lapin ammattikorkeakoulun v. 2015-2016 toteuttama ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoittama hanke.
Hankkeen tarkoituksena on edistää nuorten miesten ja aikamiesten (16 - 29 ja yli 60-vuotiaat)
osallisuutta oman hyvinvointinsa lisäämiseksi ja ehkäistä syrjäytymistä kehittämällä alueellista
yhteistyötä, vahvistamalla ennaltaehkäisevää toimintaa sekä saattamalla varhaisen puuttumisen ja
tuen menetelmät laajasti yhteiseen
käyttöön.

Hankkeessa tarjolla mm.
avoimia koulutustilaisuuksia
Hankkeen yhtenä tavoitteena on
lisätä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen ammattilaisten valmiuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja terveyserojen
kaventamiseen. Tähän tavoitteeseen pyritään vastaamaan järjestämällä koulutuksia ja jakamalla
tietoa kunnissa jo hyväksi havaituista käytännöistä. Koulutus- ja
tapahtumaideoita otetaan edelleen
hankkeessa mielellään vastaan.
Hankkeen järjestämät koulutustilaisuudet ovat kaikille maksuttomia ja avoimia.
Hankkeen tavoitteena on myös
tukea nuorten miesten ja aika-

Elintapamuutokseen sitoutuminenkoulutus 20.8.2015 Kemissä

Hankkeen tapahtumia Kemissä:
18.11. ONNI-auton palveluita tarjolla Kemin Klubitalolla
19.11. koulutustilaisuus: Syömishäiriöt -tunnistaminen ja hoitoonohjaus
23.11. klo 9.00 - 10.30 ravitsemusterapeutin kyselytunti Seniorineuvolassa (mahdollisuus vapaamuotoiseen ravitsemuskeskusteluun)
Hankkeen yhteystiedot:
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
• projektipäällikkö Lea Leminaho, lea.leminaho@lpshp.fi
• Projektityöntekijä Sari Alakärppä, sari.alakarppa@lsphp.fi
Lapin ammattikorkeakoulu
• Yliopettaja Airi Paloste airi.paloste@lapinamk.fi.

miesten osallisuutta ja omaa vastuuta hyvinvoinnistaan ja edistää
terveellisiä elintapoja osana kansansairauksien ehkäisyä ja elämänhallintaa. Tämä näkyy Leminahon
ja Alakärpän mukaan mm. seuraavanlaisissa toiminnoissa:
• Toiminta- ja liikuntapäivät sekä
tietoiskut liittyen ravitsemukseen, liikuntaan ja päihteisiin.
• ”Miesten huoltopäivät”, joissa
hyödynnetään Lapin ammattikorkeakoulun Terveys- ja hyvinvointiauto Onnia ja Hyvinvointipysäkkiä. Tarjolla on terveydentilan mittauksia ja kuntotestauksia sekä neuvontaa mm.
ravitsemuksesta ja liikunnasta.
Lapin ammattikorkeakoulun päätehtävänä hankkeessa on tuottaa
toimijoiden käyttöön Miehinen
juttu -käsikirja sekä materiaalia nettisivuille. Lisäksi hanke toi-

mii avoimena oppimisympäristönä opiskelijoille: opiskelijoiden
on mahdollista tehdä opinnäytetöitä ja ohjattua harjoittelua hankkeessa. Ammattikorkeakoulu on
myös mukana toteuttamassa alueella yhteisiä koulutustilaisuuksia.
Harjoitteluista ja opinnäytetöistä
voi olla suoraan yhteydessä Leminahoon.

Mitä kaikkea hanke
tarjoaa kemiläisille?
Kohderyhmällä on mm. mahdollisuus saada maksuttomasti ravitsemusterapeutin palveluita. Kemin
terveyskeskuksen ajanvarausnumerosta voi varata ajan ravitsemusterapeutin vastaanotolle. Jos
haluat ravitsemusterapeutin vierailemaan ryhmään, jossa toimit, ota
yhteyttä ajan sopimiseksi. Seniorineuvolassa järjestetään marraskuun lopulla ravitsemusterapeutin

kyselytunti, jossa on mahdollisuus
vapaamuotoiseen ravitsemuskeskusteluun. Onni-auton palveluja on tarjolla marraskuussa Kemin
Klubitalolla. Tästä ja muista Onni-auton tapahtumista saa lisätietoja hankkeen nettisivuilta.
Ryhmätoimintaa miehille pyritään järjestämään yhteistyössä Kemin sosiaali- ja terveyspalveluiden
sekä työvoiman palvelukeskuksen
kanssa. Ryhmätoiminnan lähtökohtana ovat osallistujien toiveet
ja tarpeet – yhdessä tekeminen.
Projektipäällikkö Leminaho toivoo mahdollisemman monen lähtevän mukaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Miehinen
juttu -hankkeen lähtökohtana on
myönteinen, ennaltaehkäisevä ja
hyvinvointia tukeva lähestymistapa.

!
Ajanvaraus ravitsemusterapeutille Kemin terveyskeskuksesta,
puh. (016) 259 705.
Koulutuksista ja tapahtumista
saat lisätietoa hankkeen nettisivuilta: http://www.lpshp.fi/fi/
palvelut/terveyden-edistaminen/miehinen-juttu.html.
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emiläisen Mervi Anttilan pitkäaikainen haave omasta leivontaan
ja juhlintaan liittyvästä liikkeestä toteutui kuusi vuotta sitten, kun hän perusti Kemin
keskustaan Juhlax -liikkeen. Pari
vuotta myöhemmin syntyi yrityksen verkkokauppa.
- Koska kyse on erikoiskaupan toimialasta, niin muun muassa erilaiset televisio-ohjelmat,
leivontablogit, leivontaan keskittyvät lehdet ja kakkukirjat toimivat nykyisin leipureiden innoittajina, Anttila kertoo
Jo liikkeen alkumetreillä leivontatuotteiden kysyntä oli niin suurta, että alkuperäinen liiketila jäi
auttamatta pieneksi.
- Onneksi saman kadun varrelta löytyi vapaa, isompi liiketila,
yrittäjä muistelee.
Mervi Anttila hankkii kakkujen
ja leivonnaisten tekemiseen liittyvät työvälineet, koristeet ja muut
alan laatutuotteet ulkomaisilta tukkureilta ympäri Eurooppaa muun
muassa Saksasta, Espanjasta ja
Hollannista.
- Vaikka Suomessa kiinnostus
leipomiseen on ollut jo pitkään
nousujohteista, niin täältä ei edelleenkään saa riittävän kattavaa tuotevalikoimaa. Siksi teen hankinnat
edelleen ulkomailta, hän pohtii.

Teksti ja kuva Arja Pekkala-Matikainen

kemiläistä osaamista

Leipurien taivas
Juhlaan, leivontaan ja askarteluun löytyvät tarvikkeet juhlatavaratalosta Kemistä.

Leivontatuotteiden erikoiskauppaa Kemissä pyörittävä Mervi Anttila palvelee asiakkaita sekä liikkeessä että verkkokaupassa.

Lastenkutsuille kertsejä
Mervi Anttila kertoo, että lasten
synttärikutsuille hankitaan yhä useammin teemoitettuja kertakäyttöastioita, servettejä sekä erilaisia
teemakoristeita.
- Meiltä saa myös servettejä
omin painatuksin häihin, ristiäisiin ja synttäreille, Anttila kertoo
palveluista.
Värikkäät kakkukynttilät, monipuolinen valikoima hää-, syntymäpäivä- ja ristiäiskakkujen valmiskoristeita sekä värikkäät muffinssivuoat
ovat nekin suosittuja.
- Parasta on, että jopa aloittelija
onnistuu tekemään kuviomuoteilla sokerimassasta koristeita kakkuihin ja muffinsseihin.
- Kakkujen koristeluun on saatavana myös laaja valikoima värillistä sokerimassaa, elintarvikevärejä, tahnana ja nesteenä, Anttila
kertoo.
Leivonnaisia voi koristella lisäksi elintarvikekäyttöön tarkoitetuilla tusseilla, hileillä, strösselillä
ja puutereilla.
- Erilaiset kakkuvuokat, lastat ja
muut leivontaan tarkoitetut työvä-

lineet löytyvät nekin meiltä, Juhlaxista kerrotaan.

Askartelijan taivas
Tiimarin loputtua Kemistä, Anttila
päätti toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa liittämällä yrityksensä tuotevalikoimiin askartelutuotteet.
- Kannattaa ehdottomasti tulla
tutustumaan Juhlaxin laajoihin leivonta- ja askartelu -tuotteiden valikoimiin. Mervi Anttila vinkkaa.
Ja jos jotakin ei löydy on yrit-

”Vaikka Suomessa
kiinnostus leipomiseen
on ollut jo pitkään nousujohteista, niin täältä
ei edelleenkään saa
riittävän kattavaa
tuote-valikoimaa.”
Mervi Anttila

täjän toimintafilosofiana se, että
asiakaan toiveet pyritään toteuttamaan tavalla tai toisella.
Työtään rakastavalla Anttilalla
on myös haaveita.

- Jospa vielä voisin pitää kakkukursseja, leivonnaisten koristelu- ja
askartelukursseja jossain vaiheessa. Sitä varten pitäisi kuitenkn olla
isompi liiketila tai erillinen koulutustila, Mervi Anttla pohtii.
Juhlax
Keskuspuistokatu 11, 94100 Kemi
puh. 050 574 3035
Sähköposti: info@juhlax.fi

Verkkokauppa tuo puolet liikevaihdosta
Kun Juhlaxin yrittäjä Mervi Anttila perusti leivonta- ja
juhlatuotteiden kivijalkakaupan kuusi vuotta sitten
hän huomasi pian, että yrityksen palveluita täydentämään tarvitaan verkkokauppa.
- Nyt yritykseni liikevaihdosta noin puolet tulee
verkkokaupan kautta, Anttila kertoo.
Hän kertoo, että Juhlaxin verkkokaupan asiakkaina
on niin ammattileipojia kuin harrastajiakin. Netissä ti-

latut tuotteet kerätään liikkeen hyllyiltä, joten varaston
ylläpitäminen on yrittäjän mukaan järkevää ja toimivaa.
- Verkkokaupan perustaminen ja aloittaminen oli
yllättävän helppoa. Suosittelen mielelläni muillekin
erikoiskaupan yrityksille verkkokauppaa, sillä se on
tätä päivää ja tulevaisuutta, Mervi Anttila sanoo
Koko Juhlaxin tuoteskaala on esillä www.juhlax.fi
nettisivuilla. Yrityksellä on myös facebook-sivut.

