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Sosiaalitoimiston aukiolo- ja puhelinaika muuttuvat: 
Marraskuun 2015 alusta alkaen 
•	Kemin	kaupungin	sosiaalitoimisto	on	avoinna	
 klo 8.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00 
•	Puhelinaika	sosiaalitoimiston	työntekijöille	
 1.11.2015 alkaen klo 12.00 - 13.00

HUOM!

Olen neuvoton ja epävarma, en tiedä kuinka itseeni oikein 
suhtautuisin: eilen olin valmis toivottamaan kaikki turva-
paikanhakijat tervetulleiksi maahamme, tänään luettuani 
lehdestä mielenosoituksia järjestävistä nuorista miehistä, 

joille ei kelpaa suomalainen kou luruoka ja joiden kyljet puutuvat liian 
ohuilla varuskuntien patjoil la, olen valmis palauttamaan heidät takaisin 
Lähi-itään. Jokin tässä yhtälössä mättää, sen verran monta vuotta olen 
maailman kriisipesäkkeissä työskennellyt, että uskallan väittää, ettei ih-
minen, joka on kokenut sodan kauhut ja vainot ole ensimmäisenä me-
nossa 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 ver-
ran hämmentävää on turvapaikanhakijoiden tulva ollut. Olenko asian 
suhteen epäileväinen  realisti vai piileekö minussa peräti kaappirasisti?
 En varmasti ole ainoa, joka on tilanteesta hämmentynyt, samanlais-
ta äärilaidasta toiseen heittele vää on ollut iltapäivälehdistön uutisointi 
asiasta, muutamassa viikossa tervetulosta tervemenoon. Lähes samassa 
ajassa valtakunnan ylin johto avasi kotinsa oven turvapaikanhakijoille 
ja sitten kii rehdittiinkin julistamaan turvapaikanhakijoiden maahantulo 
jokaista suomalaista painavaa talous kriisiäkin pahemmaksi ongelmaksi. 
Yhdessä paikassa turvapaikanhakijat toivotetaan tervetulleeksi halauk-
sin ja suurin Welcome refugees kyltein, toisessa paikassa vastaanottoko-
mitea on nähnyt vielä enemmän vaivaa ja on itse askarreltujen kylttien 
lisäksi tilaisuuden kunniaksi pukeutunut valkoisiin lakanoihin järjestä-
mään tulijoita kohti am muttavaa ilotuli tusta.
 Tilannekuvan ja kokonaisuuden hahmottaminen median vyörytyk-
sen, sosiaalisen median trol lauksen 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 kritee rit täyttävät ja jäävät Suomeen asu-
maan on kotoutettava, koulutettava ja hyväksyttävä osaksi suomalais-
ta hyvin vointiyhteiskuntaa samalla tavalla kuin kuka tahansa muukin 
Suomessa asuva. Heille toivotetaan aamulla huomenta, kassalla sano-
taan ole hyvä ja heidän lapsensa kutsutaan lastemme syntymäpäivä-
juhlille aivan kuten muutkin luokan lapset. 
 Turvapaikan saaneiden kotouttamiseen ja koulutukseen on varatta-
va valtion toimesta hyvät resurssit ja kuntia on tuettava turvapaikan 
saaneiden kotouttamisessa ja sopeuttamisessa selkeästi nykyistä pitem-
pään. Pahin virhe, joka tilanteen hoidossa voi daan valtion hallinnon 
taholta tehdä, on pihistellä suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja ta-
poihin opettamisen sekä ammatillisen kou lutuksen tarjoamisen resurs-
seissa ja siirtää turvapaikan saaneet  talousvaikeuksissa kamppailevien 
syr jäseutujen kuntien vastuulle ja toivoa, että asiat hoituvat jol lain tavalla.
 Kaiken kuohunnan, epätietoisuuden ja epävarmuuden alla on myös 
hyvä muistaa suomalaisen hyvinv ointiyhteiskunnan suuri ongelma: 
kestävyysvaje. Sen yksi merkittävä syy on väestön ikään tyminen ja sii-
tä johtuva väkiluvun pienentyminen. Suomalainen väestöpyramidi ei 
enää muistuta pyramidia, se on paremminkin pylväs, joka keikkuu var-
sin kapealla perustalla. Samalla kapealla perustalla keikkuu myös suo-
malainen hyvinvointiyhteiskunta ja sen ylläpitämisen vaatima talous-
kasvu. Monet Suomeen tulleet pakolaiset ovat nuoria ja koulutettuja, 
heidän työpanoksensa ja osaamisensa on meille suuri mahdol lisuus, 
joka tulee hyödyntää. Jos onnis tumme, saamme huojuvan väestöpyra-
midimme juureen tukea,  joka omalta osaltaan tukee hyvinvointiyhteis-
kuntamme selviytymistä tulevista haasteista.

 Jukka Vilen, kansliajohtaja

KEMIN KAUPUNGIN 
PUhElINNUMERoITA

Puhelinvaihde  (016) 259 111

 Kemin Energia Oy
•	Puhelinvaihde	 (016)	259	303	
•	Sähköviat	24	h		 020	366	040

Kemin Vesi Oy
•	Puhelinvaihde	 (016)	259	666	
•	Vikailmoitukset	iltaisin	ja
	 viikonloppuisin		 040	739	1775
•	Vikailmoitukset	työaikana	 (016)	259	659
  tai (016) 259 627

Lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotot: 
arkisin	klo	8.00	-	14.30	puh.	(016)	259	705

Hammashoitolat, ajanvaraus  (016) 259 769

 

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi@kemi.fi

Kotisivut www.kemi.fi
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Potilastietojärjestelmä 
Pegasos Mukana ja Virtu.fi- 
verkkoneuvonta ovat koti-
hoidon käytössä Kemissä.

Kemissä ja koko Länsi-
Pohjan alueella Koti-
hoito on siirtynyt mo-
nilta osin sähköisiin 

järjestelmiin. Mobiili Pegasos Po-
tilastietojärjestelmän piirissä Ke-
missä on 250 asiakasta ja koko Län-
si-Pohjan alueella 400 asiakasta.
 - Pegasos Mukana on työnteki-
jöiden puhelimiin ladattava help-
po ja asiakasturvallinen ohjelma, 
palvelujohtaja Riitta Nahkiaisoja  
kertoo.
 Hän muistuttaakin, että työvä-
lineiden on kehityttävä samassa 
tahdissa, kun kotihoidon tarve li-
sääntyy.

Työnohjauksen	väline

Nahkiaisojan mukaan Pegasos 
Mukana on myös erittäin toimiva  
työnohjauksen väline, sillä syötet-
tyjen tietojen avulla esimies pysyy 
ajantasalla muun muassa tasapuo-
lisen töiden jakamisen ja henki-
löstömäärän osalta.
 - Jos esimerkiksi joku asiakkaista 
peruu käynnin, niin toinen asiakas 
voidaan lisätä listalle sujuvasti.
 - Vaikka Länsi-Pohjan alueel-
la 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 mah-
dollisimman pitkään ovat mm. 
turvapuhelimeen saatavat monen-
laiset lisälaitteet, kuten palohäly-
tys, liesivahti, ovivahti ja muistut-
tava lääkeannostelija.

KoTIhoIDoN     
   SÄhKÖISET 
PAlVElUT

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettiin vuoden 2011 alusta kotihoito-
keskukseksi, joka tekee yhteistyötä kotisairaalan kanssa.
 Kotihoitohenkilöstö turvaa päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua 
tarvitsevien vanhusten, vammaisten, sairaiden ja moniongelmaisten lap-
siperheiden 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 omais-
hoidon tuesta, palveluasumisesta ja maksuista, päiväkeskustominnasta ja 
palveluseteleistä sekä saunapalveluista, säännöllisistä kotihoidon palvelu-
eduista 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.

Teksti ja kuva Arja Pekkala-Matikainen

Kotihoito   KOTIHOITOKESKUS, Valtakatu 27 – 29, 2 kerros, Kemi

Kotihoidon palvelujohtaja Riitta Nahkiaisoja ja kotisairaanhoitaja Anitta 
Paksuniemi kiittävät Pegasos Mukana ohjelman tuovan Kemissä ja 
Länsi-Pohjassa ajantasaista tietoa kotipalvlun asiakkaiden tilanteesta. 
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Espanjan matkasta tuli 
paljon parempi kielikyl-
py kuin me odotimme. 
Siellä ei paljon englantia 

puhuttu tai jos puhuttiinkin, niin 
ihan vähän ja hyvin perustasois-
ta. Espanjaa oli siis pakko käyttää, 
ja siinä kehittyi huimasti. Kielitai-
to parani matkalla tavalla tai toi-
sella, koska espanjalaiset olivat 

myös kiinnostuneita espanjan tai-
doistamme.

Mukana	isäntä-
perheiden arjessa

Matka ei olisi voinut olla täydel-
lisempi, sillä koko viikon asut-
tuaan perheessä oli oppinut niin 
uusia sanoja, fraaseja ja tapoja 

kuin espanjalaisten peruselämää-
kin. Aamuisin kävimme kävelyret-
killä ja iltapäivisin espanjalaisten 
kavereiden kanssa huvipuistoissa, 
eläintarhoissa ja keskustassa, mikä 
toi paljon sisältöä viikkoon. Pak-
ko on myöntää, että loppuviikos-
ta kaikilla oli vähän jalat kipeänä 
kävelemisestä, tuli sitä kuitenkin 
tehtyä sen verran paljon!

Viikko Espanjassa opetti puhu-
mista, ja vaikka sitä vähän ujos-
telikin alussa ja muisti vain pe-
rusfraasit, pääsi niilläkin todella 
pitkälle keskusteluissa. Paras osa 
matkassa oli juuri se, että ystävys-
tyi espanjalaisten kanssa ja näki, 
millaista elämä on siellä päin. 
Saimme jopa istua heidän kans-
saan koulussa, mikä oli mieles-
tämme todella mahtavaa. Toi-
sin sanoen näimme melkeinpä 
kaiken, mitä heidän elämästään 
voi nähdä. Tällainen vierailu on 
mahtava kokemus oppilaille, jot-

Kemin lyseon lukion                   
espanjaa opiskelevien ryhmä 

vieraili kulttuurivaihdossa       
Madridissa 7.4.-14.4. 2015.

Kemin lyseon lukion espanjan kieltä opiskelevien ryhmä sekä rehtori Margit 
Kettunen ja espanjan kielen opettaja Marja Alaperä tekivät kulttuuri- ja 
kielikylpymatkan Madridiin huhtikuussa 2015.

KUlTTUURI-  JA KIElIKYlPY ESPANJAN AURINGoSSA

Matkaraportin laati ja kuvan otti Roosa Kukkonen, lukiolainen
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ka haluavat oppia kieltä parem-
min ja puhumaan paremmin, tai 
niille, jotka ovat kiinnostuneita 
espanjalaisesta kulttuurista. Tosi 
moni ryhmästämme aikoo tava-
ta espanjalaisia vielä uudestaan, 
koska näiden vierailuiden aikana 
meistä kaikista on tullut tosi hy-
viä ystäviä.

Vielä	jäi	nähtävää	
ja koetavaa

Matkasta sai paljon enemmän 
irti kuin vain viikon auringossa ja 

poissa koulusta. Matkalla näimme 
maailmaa ja koimme todella mo-
nia uusia asioita, koska Espanjas-
sa moni asia on erilaista kuin tääl-
lä Suomessa. Matka oli todellakin 
sen arvoinen. Me näimme matkal-
la kaupungista vain ne tärkeim-
mät, isoimmat alueet ja turistikoh-
teet, ja silti tuntui, että kaupungilla 
oli paljon enemmän tarjottavaa. 
Olisi haluttanut   jäädä sinne sen si-
jaan, että olisi tullut takaisin tänne 
Suomeen, sillä siellä oli niin mah-
tavaa. Näimme myös museoita ja 
kävelimme kaupungilla, ja aina 

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

saimme realistisen kuvan espanja-
laisten kulttuurista. Me emme ol-
leet vain hotellissa kuten turistit, 
vaan osallistuimme espanjalais-
perheiden arkielämään. Matka oli 
aivan ihana kokemus, ja suosit-
telemme sitä kaikille tuleville es-
panjan opiskelijoille ja niille, jotka 
ovat kiinnostuneita Espanjan kult-
tuurista!

KUlTTUURI-  JA KIElIKYlPY ESPANJAN AURINGoSSA

!
Kemin Lyseon lukiolla on jatkuvaa yhteistyötä Madridissa toimivien 

Gredos San Diego -koulujen kanssa. Madridista opiskelijat tulevat 

tänne vaihtoon aina joulukuussa ja kemiläiset opiskelijat vierailevat 

siellä huhti-toukokuussa. Opiskelijat yöpyvät vaihtomatkallaan 

paikallisten lukiolaisten kodeissa. Joka vuosi Kemistä matkaan 

lähtevät ensimmäisen vuoden espanjan kielen opiskelijat.



6

Kansainvälinen mat-
kailusesonki on jäl-
leen käynnistymäs-
sä. Katukuvassa tulee 

näkymään entistä enemmän vie-
railijoita, jotka etsivät silmiin-
sä jotain kiinnostavaa, houkut-
televaa – jotain jota kokea ja 
viedä mukanaan meidän pie-
nestä ja kodikkaasta kaupun-
gistamme. Saattaapa vieras olla 
myös eksyksissä ja kysyä meil-
tä paikallisilta kaduilla kulkijoil-
ta opastusta. Olen useasti kuullut 
kemiläisten asukkaiden vieraan-
varaisuudesta ja halusta auttaa 
tänne tulevia vieraita tarjoamal-
la heille kodissaan kestitystä tai 
jopa saattamalla heitä johonkin 
majoituspaikkaan. Kieli ei vält-
tämättä aina ole puhuttua kieltä 
eikä kulttuuritkaan tuttuja, mut-
ta mitä se haittaa kun asenne on 
kohdallaan. 
 Shoppailu on osa vieraanva-
raisuutta ja siten se on olennai-
nen osa kohteen matkailukoke-
musta. Me kaikki tunnistamme 
sen tuskan, kun etsimme jotain 
konkreettista muistoa matkalta 

joko itsellemme tai ystävillem-
me. Shoppailu on merkittävää 
myös aluetaloudellisesti, sillä 
tutkimusten mukaan kolmannes 
ulkomaisten matkailijoiden ku-
lutuksesta Suomessa kohdistuu 
ostoksiin. Matkailijamäärät kas-
vavat Kemissä tulevana seson-
kina ennakkomyyntien perus-
teella. 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 kasva-
va vientiala ja merkittävä työl-
listäjä. Se on kokoaan suurem-
pi toimiala, sillä 1 matkailueuro 
tuo 56 senttiä muille toimialoil-
le (www.tem.fi/matkailu). Maa-
ilmassa matkailu kasvaa 4-5 
prosentin kasvuvauhtia. Halu-
amme olla mukana matkailun 
kasvussa myös Kemissä. Uskom-
me sen mahdollisuuksiin, kuten 
myös lappilaiset matkailualan 
ammattilaiset totesivat vierailles-
saan meillä Lapin matkailupar-
lamentissa lokakuussa. 

VIERAANVARAISUUS
JA ShoPPAIlU oSANA 
MATKAIlUKoKEMUSTA

Oili Ruokamo, kehittämiskoordinaattori

Kuva Jouni Kallankari

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.

 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 tie-
tohallintokeskuksesta. TE-palveluiden maksama korvaus työkokeilusta 
Jesselle ei ole suuren suuri, mutta työkokemus auttaa tavoitteiden saa-
vuttamisessa. Työkokeilusta ei ole työnantajalle menoja, mutta hyöty on 
molemminpuolinen.

Jessen	työkokeilupaikka

Jesse on työskennellyt Kemin kaupungin tietohallintokeskuksessa ke-
sän alusta useita kuukausia ottaen tuhansia valokuvia eri kohteista. Tu-
levaisuuden tavoitteena ja ammattina on elokuvaohjaajaksi pääsy. Jesse 
on valmistunut vuoden 2014 keväällä ammattiopisto Lappiasta media-
assistentiksi.
 - Armeijan jälkeen hain jatko-opiskelupaikkaa, mutten valitettavasti 
päässyt minnekään. Päätin sitten lähteä hakemaan kokemusta ja laajen-
tamaan 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 viikonlop-
puisinkin erilaisia tapahtumia Kemissä. Lisäksi hän on kiertänyt kau-
pungilla ja lähiympäristössä kuvaamassa mm. rakennuksia, maisemaku-
via 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 ly-
hyitä videopätkiä mm. Elomarkkinoista ja Venetsialaisista, jotka ovat 
saaneet kovasti tykkäyksiä Kemin kaupungin Facebook-sivulla.
 - Innostuin elokuvien teosta nähtyäni nuorena Making-off dokumen-
tin Taru Sormusten Herrasta elokuvista. Harrastin tarinoiden kirjoit-
tamista, mutta kuvallinen tarinankerronta viehätti lopulta enemmän. 
Katson mielelläni elokuvien kommenttiraidat, missä ohjaaja valaisee 
teoksen taustat ja tekniset puolet. Olen tehnyt muutaman lyhyteloku-
van kavereiden kanssa, mutta isoin projektini on tähän asti ollut opis-
kelua varten tehty noin puolituntinen dokumentti kemiläisestä Ruutana 
bändistä.
 Jesse on viihtynyt hyvin työssään ja toivottavasti työkokeilu auttaa 
opiskelupaikan saannissa.
 - Olen viihtynyt hyvin tietohallintokeskuksen töissä. Valokuvaami-
nen 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 läh-
tenyt liikkeelle. Valokuvia tullaan käyttämään internetissä, Kemin kau-
pungin Facebook -sivulla sekä erilaisissa esitteissä ja julkaisuissa.

JKolUMNI
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AKTIIVINEN NUoRI     
     JESSE MAIDEll

Työkokeilu on henkilöasiakkaille työpaikalla järjestettävä 
ei-työsuhteinen työllistymistä edistävä palvelu. Työkokei-
lun tavoitteena on selvittää henkilöasiakkaan ammatinva-
linta- ja uravaihtoehtoja tai tukea paluuta työmarkkinoille. 
Työkokeilua voidaan käyttää sopivan työ- ja koulutusvaih-
toehdon löytämiseksi, jos henkilöasiakkaalta puuttuu am-
matillinen koulutus tai kyseessä on alan tai ammatin vaih-
to. Lähde: TE-palvelut, http://toimistot.te-palvelut.fi/lappi
 Lisätietoa Kemiläinen työllistämismalli -hankkeesta: 
http://www.kemi.fi/tyollisyyspalvelut/kuntakokeilu/

Teksti Eija Kantola
Kuva Tiina Laukkanen
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KEMIN ENERGIA 
PAlVElEE KAIKKIA 

KEMIlÄISIÄ

Kemissä sekä kauko-
lämmön että sähkönsiirron 

hinnat ovat maan 
keskitasoa edullisemmat

Toimitusjohtaja Anne Salo-oja Kemin Energian valvomossa.            
- Lämmitämme noin puolet kemiläisten kodeista käyttämällä 

kotimaisia, hiilineutraaleja polttoaineita. Siitä olemme ylpeitä.

Kemin Energia Oy on 
Kemin kaupungin ty-
täryhtiö, joka on aloitta-
nut toimintansa vuoden 

2000 alusta. Yhtiön toimitusjohta-
ja Anne Salo-oja on työskennellyt 
energia-alalla jo 1980-luvulta saak-
ka ja on ollut yhtiön toimitusjoh-
tajana sen perustamisesta alkaen.
 - Nyt on meneillään siis kuu-
destoista vuosi. Sähkölaitostoi-
minta kaupungissamme on kui-
tenkin alkanut jo vuonna 1912, 
Salo-oja kertoo.
 Tänä vuonna yhtiöllä on myös 
juhlavuosi, sillä kaukolämpötoi-
minta Kemissä viettää 40-vuotis-
juhlaa.
 Kemin Energian liiketoimin-
taan kuuluvat sähköverkko- ja 
kaukolämpöpalvelut. Kaikki ke-
miläiset ovat siis jollakin tavalla 
sen asiakkaita, ja noin puolet ke-
miläisistä myös asuu oman läm-
pökeskuksen tuottaman kauko-
lämmön alueella.
 - Sähkön vähittäismyynnis-
sä emme varsinaisesti toimi mut-
ta olemme kuitenkin kymmenen 

prosentin omistussuhteella muka-
na Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä.
 Sekä Oulun Sähkönmyynnin 
että Kemin Energian asiakaspal-
velut keskittyvät Kalkkinokantiel-
le, Kemin Energian toimitiloihin.
 Työntekijöitä yhtiöllä on noin 
46 henkilöä, määrä vaihtelee 
määräaikaisten työsuhteiden mu-
kaan. Joukkoon mahtuu monen-
laista ammattilaista aina sähkö- ja 
kaukolämpöasentajista, suunnit-
telijoista ja esimiehistä hallinnon 
henkilökuntaan.

Kotimaisuusaste 
on	ylpeyden	aihe

Kemissä noin 80 prosenttia kau-
kolämmöstä tuotetaan Kemin 
Energian omassa lämpökeskuk-
sessa, joka onkin tuttu näky kai-
kille kaupunkiin saapuville. Vajaa 
20% lämmöstä ostetaan paikalli-
selta Metsä-Fibren tehtaalta.
 - Öljyä käytämme huippukuor-
man aikaan vain pari prosenttia 
vuodessa.
 Polttoaineena lämpökeskukses-

na energia-asioiden parissa työs-
kennellessään  nähnyt markkinoi-
den muutokset vuosien aikana.
 - Koko Suomen kannalta ajatel-
tuna sähköntuotannon omavarai-
suutta olisi hyvä kasvattaa. Meidän 
tuotannossa käytössä ovat vain ko-
timaiset polttoaineet, emme tarvit-
se tuontienergiaa juuri lainkaan. 
Se on mielestäni hyvää kehitystä 
ja sitä halutaan viedä eteenpäin 
edelleenkin.
 Tämän Kemiläinen-lehden mu-
kana tulee myös ensimmäinen 
Meidän Energia -lehti.
 - Ajatus omaan lehteen tuli sii-
tä, että kun olemme kaikkien ke-
miläisten arjessa mukana, niin ha-
lutaan jotakin kautta antaa tietoa 
energia-asioista ja omasta toimin-
nastamme heille. Jokaiseen ilmes-
tyvään Kemiläiseen on ajateltu lisä-
tä liite, jossa on jotain ajankohtaista 
asiakkaillemme, Salo-oja päättää.

 

sa käytetään lähialueilta kerättyä 
turvetta ja puuta.
 - Meillä kotimaisten polttoainei-
den osuus on 98%, joista hiilineut-
raaleja polttoaineita on yli puo-
let. Se on todella hyvä lukema, 
kun verrataan vaikka siihen, että 
Suomessa uusiutuvan energian ta-
voite vuoteen 2020 mennessä on 
38 prosenttia. Meidän kaukoläm-
mön tuotanto on siis ylittänyt ta-
voitteen jo reilusti.
 Piipusta nousevat savukaasut 
ovat puhtaita, sillä ne pestään ja 
savukaasujen lämpö hyödynne-
tään osaltaan lämmöntuotannossa.
 Kaukolämpöä toimitetaan tiiviin 
rakennuskannan alueille. Pientalo-
alueita ei ole kaukolämmön piirissä.
 - Meidän hinnat ovat sekä kau-
kolämmössä että sähkönsiirros-
sa valtakunnan keskihintojen ala-
puolella. Se on meistä positiivista. 
Siihen on päästy ponnistelemalla, 
olemme olleet keskitason yläpuo-
lellakin, mutta asian eteen työs-
kentelemällä on päästy alempiin 
hintoihin.
 Salo-oja on pitkän uransa aika-

Teksti ja kuva Janica Karasti

Tiedotusliite
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Monitarmo muuttui Goodwill-myymäläksi.
Nettikahvila avasi ovensa.

MERI-LAPIN 
TYÖHÖNVALMENNUS -SÄÄTIÖ

Tiedotusliite



Perjantaina 18. syyskuuta vietettiin 
Kemin Valtakadulla Pohjois-Suo-
men ensimmäisen Goodwill-myy-
mälän avajaisia. Paikalla kävivät 
ensin kutsuvieraat ja myöhemmin 
iltapäivällä kemiläiset sankoin jou-
koin tutustumassa liikkeeseen. Kas-
soille alkoikin syntyä heti jonoa ja 
työntekijät pääsivät heti työn ma-
kuun.
 Goodwill-liikkeen toimintaperi-
aate on yksinkertainen. Lahjoitta-
malla myytäviä tuotteita tai käymäl-
lä ostoksilla Goodwill-myymälässä 
voi luoda paikallisille työtä etsivil-
le ihmisille mahdollisuuksia työhön 
ja omien taitojen kehittämiseen. 
Myynnistä saatu tuotto käytetään 
paikallisen työllistämistoiminnan ja 
erilaisten valmennus- ja koulutus-
ohjelmien ylläpitämiseen sekä ke-
hittämiseen säätiön toiminta-alu-

eella. Lahjoittamalla voi huolehtia 
myös omalta osaltaan ekologisuu-
desta, kun itselle tarpeettomaksi 
jäänyt löytää kodin siellä, missä 
sitä tarvitaan.
 Meri-Lapin Työhönvalmennus- 
säätiössä päätettiin tehdä kier-
rätystoiminnalle kasvojenkohotus 
Monitarmon muuttuessa Goodwill 
Kemiksi. Sen uskotaan lisäävän 
mahdollisuuksia erityisesti epä-
edullisessa työmarkkina-asemas-
sa oleville ihmisille.

Uusi pajarakenne
palvelee paremmin

Meri-Lapin Työhönvalmennus- 
säätiön hallituksen puheenjohta-
ja Jukka Vilén piti avajaisissa pu-
heen. Vilén kertoi puheessaan, 
että Suomi on ison muutoksen 

kynnyksellä ja teollisuuspohjai-
nen pajarakenne alkaa olla tien-
sä päässä.
 Työhönvalmennus-säätiössä 
lähdettiin miettimään, että miten 
toiminnasta tehtäisiin toimintaky-
kyisempää ja laadukkaampaa. 
Sen pohjalta aloitettiin kehittämis-
ohjelma ja muutaman kuukauden 
päästä olemmekin jo täällä en-
simmäisessä uuden pajaraken-
teen mukaisessa yksikössä.
 Vilén kiittelee, että uusi myymä-
lä on hieno ja ennen kaikkea tarjo-
aa lähes kaikkia kaupan- ja palve-
lualan toimintoja aina logistiikasta 
hinnoitukseen, hyllytykseen ja itse 
myyntitapahtumaan saakka.
 Uskon, että täällä harjoittelijoilla 
on hyvä työskennellä ja olla mu-
kana toiminnassa. Suuret kiitok-
set säätiön henkilökunnalle, jot-

Monitarmo muuttui Goodwill-myymäläksi tuoden 
entistä laadukkaamman kierrätysmyymälän Kemiin

ka ovat innolla ja palolla lähteneet 
tähän mukaan.

Keräilijän aarreaitta

Tänä kesänä liikkeessä työnsä 
aloittaneet Neea Maunu, Anna 
Åberg ja Heidi Kujanpää eivät eh-
tineet avajaispäivänä paljoa hen-
gähtää, sillä kiinnostuneita asiak-
kaita riitti paljon. Sen verran he 
kuitenkin ehtivät töiden lomassa 
kertoa, että liike vaikuttaa heistä 
todella viihtyisältä ja selkeältä.
 Työtä riitti paljon jo ennen avaa-
mista, sillä pelkästään hintalap-
puja oli tehty 16 000. Vaikka rutis-
tus onkin ollut työntäyteinen, ovat 
selkeät säännöt ja järjestäytynyt 
logistiikka helpottaneet etenemistä.
 Täällä on myynnissä laadukasta 
tavaraa ja jokaiselle löytyy jotain. 

Goodwill
   rantautui Kemiin

Teksti ja kuvat Janica Karasti

Goodwill Suomi Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Raimo Korjus ja Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiön hallituksen 
puheenjohtaja Jukka Vilen pitivät avajaispuheet Goodwill Kemi -myymälässä.
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Kaikki on myös tosi siistiä, sillä 
pesemme ja puhdistamme kaik-
ki myyntiin tulevat tavarat, Maunu 
sanoo.
 Naiset vinkkaavat varsinkin ke-
räilijöille, että kannattaa tulla pai-
kan päälle katsomaan tarjontaa. 
Jotain harvinaisempaakin saattaa 
löytyä edulliseen hintaan.
 Ensimmäisten asiakkaiden jou-
kossa paikalle saapunut musiikki-
harrastaja Tuomo Keränen löysi-
kin heti pinon vinyylilevyjä, jotka 
lähtivät mukaan kotiin miehen tu-
hansien musiikkilevyjen ja -kaset-
tien joukon jatkeeksi.
 Tällaisesta paikasta voi hyvin-
kin löytää aarteita. Nettikauppa 
on vaikeuttanut keräilyä, sillä siel-
lä yleensä osataan pyytää paljon 
kovempaa hintaa tietyistä tuot-
teista.

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 muutokses-
sa Goodwill on ollut kuitenkin pysyvä brändi.
 Idea Goodwillin maahantuontiin Korjuksella lähti oman Sotek-säätiön kierrätyskeskuksen toi-
minnan kehittämisestä.
 - Mietittiin, että ketjumainen tapa toimia voisi olla parempi. Kävimme Amerikassa tutustumassa 
Goodwillin toimintaan ja saimme siellä luotua kontaktit henkilöihin, jotka tulivat Suomeen puoles-
taan 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 mel-
keinpä sama, meneekö Goodwillin isoon myymälään Brooklynissa vai tuleeko meidän myymä-
lään Kotkassa tai täällä Kemissä. Suuria eroja ei ole nähtävissä. Goodwillin puolelta yhteistyö-
kumppanit 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 ympäristös-
sä 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, ymmär-
tävät 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 ulkomai-
sessa nettikaupassa 60 taalan arvoiseksi.
 - Silloin oli pakko viedä perästä kymppi lisää kaupalle, että hinta oli edes jokseenkin kohtuul-
linen. Toinen hyvä löytö oli perämoottorin korjausteline viidellä eurolla. Se on ollut hyvä, vankka 
ja kovassa käytössä.

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

Tuunauksesta totta -pop-up-myymä-
lässä toteutettiin vanhoista materiaa-
leista uusia, ihania tuotteita. Tarja 
Luukas, Riikka Matala ja Pirita Kalas-
niemi 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
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Valmennuksen 
ja kuntou-tuksen kautta työelämäänMeri-Lapin Työhönvalmennus -sää-

tiö järjestää sosiaalisena palveluna 

työtoimintaa. Kohderyhminä ovat 

pitkäaikaistyöttömät, syrjäytymisu-

han alla olevat nuoret, vajaakun-

toiset, vammaiset, mielenterveys-

kuntoutujat sekä muut vaikeasti 

työllistyvät henkilöt. Säätiö järjestää 

myös muuta tähän liittyvää kuntout-

tavaa toimintaa ja koulutusta.

 Säätiön tarkoituksena on valmen-

nuksen, kuntoutuksen, työtoiminnan 

ja tuetun työllistymisen kautta edes-

auttaa ja tukea henkilöä hänen pyr-

kiessään avoimille työmarkkinoille 

tai ammatilliseen koulutukseen.

12  -  MERI-LAPIN TYÖHÖNVALMENNUS -SÄÄTIÖN TIEDOTUSLIITE

Meri-Lapin Työhönvalmennus- sää-
tiössä on toimittu nykyisellä pajara-
kenteella 15 vuotta. Nyt toimintaan 
puhaltavat muutoksen tuulet. Sää-
tiön työpaikkoja muokataan pa-
remmin nykypäivän tarpeita vas-
taaviksi.
 - Muutoksilla haetaan laatua 
meidän työhönvalmennus- ja kun-
toutuspalveluihimme, kertoo toi-
mitusjohtaja Hilkka Halonen.
 Muutoksista suurimmat koske-
vat työpajojen lopettamista. Ny-
kyinen metallipaja loppuu ja toi-
minta muutetaan ensi vuonna 
avattavaksi auto- ja metallipajak-
si. Puupaja loppuu ja siihen liit-
tyvät tehtävät siirtyvät Syväkan-
kaan yksikölle, jossa korjataan 

Nettikahvila 
avasi ovensa
Yhtenä muutosten tuloksena on 
myös Kemin uusi nettikahvila, joka 
avattiin entisen Monitarmon tilalle 
Sauvosaarenkadulle.
 Nettikahvilassa voi käydä hörp-
päämässä kahvit ja tuoreen pul-
lan samalla, kun hoitaa vaikkapa 
asioita netin kautta.
 Kahvila ei kilpaile konditorioiden 
kanssa, pääpaino on netin käytön 
mahdollisuudella, Hilkka Halonen 
selventää.
 Nettikahvilassa on noin kymme-
nen työhönkuntoutuksen ja -val-
mennuksen asiakaspaikkaa.

mm. Goodwill-myymälään myyn-
tiin tulevia huonekaluja.
 OK-tekstiilissä pitkään tehdyt 
käsityöt jätettiin kokonaan ja tilal-
le perustettiin pienimuotoinen pe-
sula, jossa työhön kuntoutuksen 
ja -valmennuksen tehtävät vas-
taavat paremmin työmarkkinoiden 
tarpeisiin.
 - Kaupunkimme työttömyyspro-
sentin ollessa kahdenkymmenen 
paikkeilla työhönvalmennukseen 
ja kuntoutukseen on tarvetta. 
Vaikka elämmekin nyt taantumaa, 
on esimerkiksi kaupan ala sellai-
nen, joka työllistää jatkossakin ih-
misiä. Muutoksia on tehty tulevai-
suuden työmarkkinoita silmällä 
pitäen, Halonen päättää.

Nettikahvila on avoinna arkisin 
klo 9-17. Netin käyttäminen on 
ilmaista kahvittelun lomassa.

Meri-Lapin 
Työhönvalmennus -säätiön

toiminta muuttuu MERI-LAPIN 
TYÖHÖNVALMENNUS -SÄÄTIÖ

Tekstit Janica Karasti
Kuva Tero Holland
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Kemin uimahallin hal-
limestari Janne Jylkkä 
on työskennellyt vii-
meiset 13 vuotta uima-

hallin vastaavana ja liikuntapalve-
luiden lähiesimiehenä uimahallissa 
työskenteleville viidelle uimahal-
linhoitajalle ja kolmelle lippukas-
sanhoitajalle sekä tuntisijaisille.
 Jylkän vastuualueena on muun 
muassa uimahallin harjoitusvuo-
rojen ja tilaussaunan vakiovuoro-
jen myöntäminen.
 - Kemin uimahallissa käy tal-
vella päivittäin 700 - 800 uimaria.  
Vuonna 2014 hallin kävijämäärä 
oli kaikkiaan 157 509 henkilöä.
 - Tänä kesänä ilmeisesti kesä-
kuun huonot säät lisäsivät kävi-
jämäärän 750 uimariin päivässä, 
Janne Jylkkä kertoo.
 Vuonna 1997 tehdyn Kemin ui-
mahallin laajennuksen jälkeen ta-
lossa on nyt viisi allasta ja kaksi 
erillistä allasryhmää. Uudelta puo-
lelta löytyy myös kiipeilyseinä.
 - Kunto- ja toiminta-altaiden 
lämpötilat ovat 27 astetta. Vir-
kistys-, kahluu- ja opetusaltaiden 
lämpötila on 30 astetta.
 -Virkistysaltaalla järjestetään lau-
antaisin vauvauintia, jolloin vesi 
lämmitetään 32 asteeseen, Jylkkä 
kertoo.
 Hän iloitsee kemiläisten otta-
neen  hallin palvelut omakseen. 
Kävijät antavat hänen mukaansa 
myös paljon kehitysideoita.

- Uimahallin vakiokäyttäjien li-
säksi Lumilinnan hotellivieraat 
ovat kehuneet poikkeuksetta hal-
lin saunaa ja uima-altaita. Venä-
läisturistit nimittävät uimahallia 
aquaparkiksi, hän kertoo.
 - Kiitosta olemme saaneet paljon 
Kemin uimahallin valoisuudesta ja 
siisteydestä niin paikkakuntalaisil-
ta kuin vierailtakin, Jylkkä iloitsee.

Laaja	käyttäjäkunta

Jylkän mukaan uimahallin käyt-
täjistä puolet on vesijuoksijoita ja 
puolet kuntouimareita, kun vielä 
vuosituhannen vaihteessa ei vesi-
juoksijoista ollut tietoakaan.
 - Vesijuoksun osalta on hienoa 
se, että rintarinnan voi olla mara-
toonari ja sohvaperuna, hän pohtii.
 Vesijuoksuvyön lainaaminen 
kuuluu lipun hintaan.
- Hallin suurin käyttäjäryhmä on 
kuitenkin aktiiviset eläkeläiset, joi-

ta on kolmasosa koko kävijämää-
rästä, Jylkkä kertoo.
 Viisi kertaa viikossa käyviä ui-
mareita on useita. Kilpauimareiden 
määrä on myös lisääntynyt.
 - Meillä on varattuna yli 20 ti-
laussaunan käyttövuoroa avustetta-
ville uimareille.
 Hän kertoo, että heikkokuntoi-
simmat tuodaan uimaan paarikul-
jetuksena.
 Uimahallissa käy myös paljon 
lapsia ja nuoria sekä lapsiperheitä.
 Kemissä uimaopetus on myös 
suosittua ja laajaa.
 - Lasten uimakoulu aloitetaan ai-
kaisintaan 4 vuotta täyttäneille. Yli 
6-vuotiaat pääsevät Merenneito- ja 
Hyljeryhmiin. Ryhmät vaihtuvat, 
kun taidot kasvavat. Kaikki alueen 
koululaiset osallistuvat koulun kans-
sa eskarista lähtien uimaopetukseen.
Aikuisten uimakoulussa opettaji-
na toimii uimaseurojen väki.
 Kovassa käytössä on myös ui-

mahallin kuntosali, joka on asi-
akkaiden käytössä samalla kerta-
maksulla.
 - Sellaiset, jotka eivät ui voi-
vat käydä ohjatussa vesiliikunnas-
sa, joka tapahtuu musiikin tahtiin. 
Yksi suosituista ryhmistä on mies-
ten Äijäjumppa -vesitreeni.
 Uimahallin tilaussauna on vii-
koittain avustettavien käytössä. 
Varsinaisesta allasterapiasta vas-
taavat fysioterapeutit.
 - Lisäksi meillä työskentelee eri-
tyisliikunnanohjaaja Maarit Hast, 
joka järjestää soveltavan liikunnan 
ryhmille ohjelmaa, Janne Jylkkä 
kertoo.
 - Jos meiltä Kemin uimahallis-
ta jotain puuttuu ne ovat hyppyal-
taat. Hyppytoimintaa järjestetään 
kuitenkin arkisin kello 15.
 - Liikunta on tärkeää terveyttä 
ylläpitävää toimintaa. Siksi haa-
veilenkin, että saisimme liikun-
taneuvonnan käyttöön, jossa lää-
kärit kirjoittaisivat niin sanotun 
liikuntareseptin, jonka saaja ha-
keutuu liikuntaneuvonnan kaut-
ta liikunnan pariin oman kunnon 
mukaan, Jylkkä kertoo.

KEMIN
UIMAhAllIN

ISÄNTÄ
Täyden palvelun vesiparatiisi on 

kemiläisten ja matkailijoiden mieleen.

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.

TÖISSÄ KEMISSÄ

Teksti ja kuva 
Arja Pekkala-Matikainen

Kemin uimahallin isännäksi titulee-
rattu Janne Jylkkä kertoo olevansa 

tyytyväinen uimahallin palveluihin 
saamansa hyvän palautteen vuoksi.
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PAKolAISIA TUlEE YhÄ
Vastaanottokeskuksen henkilöstö 
      toimii täydellä tehollaTeksti ja kuvat

Arja Pekkala-Matikainen

Kemin vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Virpi 
Pakisjärvi sanoo, että maahanmuuttajatilanne on 

rauhoittunut Tornion järjestelykeskuksen ansiosta.

Kemin vastaanottokes-
kuksen apulaisjohtaja 
Virpi Pakisjärvi ker-
too, että tähän men-

nessä on Suomeen tullut liki 23 000 
turvapaikanhakijaa. Tulijoita on 
Kemissä ollut 23 eri maasta. Irakin 
arabit, somalit ja afgaanit ovat suu-
rimmat kansallisuusryhmät.
 Turvapaikanhakijoita on majoi-
tettu Kemissä Takajärvelle, Mart-
talaan ja Tervaharjulle.
 Turvapaikanhakijoiden joukos-
sa on ollut myös yksin matkusta-
neita nuoria ja heidät on ohjattu 
Ouluun, jossa on alaikäisyksikkö.
 Valtaisa turvapaikanhakijoiden 
tulva onkin aiheuttanut yleensä 
järkevissä suomalaisissa laajan ne-
gatiivisten asenteiden tulvan.
 - Uskon, että kyse on paljolti 
epätietoisuudesta ja peloista, jo-
ten järjestimme kaupunkilaisil-
le lokakuussa tiedotustilaisuuden 
vastaanottokeskuksen tilanteesta, 
Virpi Pakisjärvi kertoo.
 Hän toivoo, että asioista otettai-
siin selvää, eikä annettaisi ennak-
koluulojen sokaista suomalaista 
maalaisjärkeä, sillä nyt tuntuu, että 
juostaan pitkälti huhujen perässä.

Rekisteröimisen	kautta

- Vastaanottokeskus majoittaa tur-
vapaikanhakijoita sitä mukaa, kun 
he ovat rekisteröityneet poliisille, 
Pakisjärvi kertoo.
 Hän tietää, ettei Suomessa juuri-
kaan ymmärretä, miksi nuoret mie-
het lähtevät pakoon kotimaastaan.
 - Syitä on monia. Esimerkiksi 
monet vähemmistöt, kuten kurdit 
ovat kotimaassaan vainottuja. Si-
sällissotaa käyvissä maissa taas on 
useita vihollisia.
 Pakisjärvi kertoo, että liki jo-
kaisella tulijoista on jokin trauma 
joko sodan, kidutuksen, pelon tai 
monien menetysten vuoksi.
 Kantaväestössä ärsytystä on he-
rättänyt muun muassa komean 
näköiset kännykät, joiden koetaan 
olevan rikkaiden omaisuutta.
 - Pakolaisille puhelin on kuiten-
kin ainoa keino pitää yhteyttä per-
heeseen, Pakisjärvi muistuttaa.

Laaja operaatio

Suomessa turvapaikanhakijoiden 
osalta onkin käynnissä laajin ope-
raatio, sitten karjalaisten evakko-
jen kotouttamisen.
 Kemissä turvapaikanhakijoiden 
osalta majoittamisen ja tarvittavi-
en palveluiden tarjoamisen hoitaa 
SPR:n lähes 20 työntekijää. Tur-
vapaikanhakijat eivät ole oikeu-
tettuja saamaan kunnalta mitään 
palveluita.
 - Asioiden selvittäminen vas-
taanottokeskuksen asiakaspalve-
lupisteessä saattaa olla hankalaa, 
jos ei ole yhteistä kieltä. Jos mi-
tään yhteistä kieltä ei löydy, asiat 
hoidetaan puhelintulkkauksella.
 - Meillä on onneksi työnteki-
jöitä, jotka puhuvat esim. arabiaa, 
kreikkaa ja somalikieltä. Joidenkin 
tulijoiden kanssa käytännön asiat 
voidaan selvittää myös englannik-
si. Kun asiakkaiden suomen kielen 
taito kasvaa, voidaan asioita hoitaa 
myös suomen kielellä.

Apua kohdennetusti

Monet kaupunkilaiset ovat kysel-
leet mihin voisivat viedä vaikka-
pa talvivaatteita ja kenkiä?
 - Meri-Lapin työhönvalmen-
nussäätiö on varannut yhden huo-
neen Sauvosaarenkadun tiloistaan 
vastaanottokeskuksen lahjoitusta-
varoille.
 Keskuksen ohjaaja vapaaehtois-
työntekijöiden 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 lah-
joitetaan vähemmän.
 - Lämpimät kiitokset kemiläisil-
le lahjoituksista! toteaa Virpi Pa-
kisjärvi.

Huhuilla siivet

Pakisjärvi haluaa katkaista monil-
ta sosiaalisessa mediassa liikkuvil-
ta huhuilta siivet.

- Esimerkiksi ajokortin maksami-
nen turvapaikanhakijoille on tuu-
lesta temmattuja huhuja.
 - Lisäksi turvapaikanhakija saa 
Suomessa vain välttämättömim-
män sairaanhoidon. Päivähoitoon 
turvapaikanhakijan lapsi pääsee 
vain kuntoutuksellisista tai lasten-
suojelullisista syistä. Vain muuta-
ma lapsi saa vuosittain maksusi-
toumuksen, jolloin kulut maksaa 
vastaanottokeskus.
 Turvapaikanhakijat ja heidän 
lapsensa aloittavat Kemissä kou-
lunkäynnin valmistavalla luokal-
la, jolla he opiskelevat suomen 
kieltä ja opiskelutaitoja, jonka jäl-
keen heidät voidaan siirtää nor-
maaliluokalle.
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!
MITÄ TURVAPAIKANhAKIJA SAA SUoMESSA?

Noin vuosi sitten Udratov Ibragim ja 
hänen vaimonsa Alibulatuva Pani-
mat sekä lapset Udeatov Magomed 
ja Udeatov Udeat lähtivät henkilö-
kohtaisesta syystä Kaukasuksella 
sijaitsevasta 40 000 asukkaan koti-
kaupungistaan tuhansien kilomet-
rien päähän Suomeen hakemaan 
turvapaikkaa.
 - Meillä ei ollut aikaa valmistau-
tua lähtöön. Otimme vain tarpeel-
lisimmat tavarat ja lähdimme ras-
kaalle matkalle, perhe kertoo.
 Perheen pienemmälle pojalle 
muutto vieraaseen maahan on ol-
lut traumaattista.
 - Vaikka viihdymme Kemissä, 
niin elämäämme varjostaa alitui-
nen pelko maahanmuuttoviraston 
päätöksestä, perhe kertoo.

Työllistymisen	haaveita

Kotimaassaan kaivoksen lakimie-
henä toiminut Udratov Ibragim 
nauraa, että ennen Suomeen tulo-
aan hän tiesi vain yhden suomalai-
sen eli näyttelijä Ville Haapasalon. 
Maa itsessään oli täysin vieras. Nyt 
Kemistä on tullut perheelle turval-
linen lintukoto.
 Kaksi yliopistotutkintoa suorit-
taneelle ja kaivoksessa lakimiehe-
nä työskennelleelle 47-vuotiaalle 
perheen isälle ja lasten sosiaali-

Ajolähtö tuhansien 
   kilometrien päähän

Viime aikoina mm. Haaparannan kautta Suomeen saapuneet turvapai-
kanhakijat ja heistä huolehtiminen on valtion vastuulla. Suomen Punainen 
Risti ja vastaanottokeskukset ovat olleet kovan paineen alla. Turvapaik-
kahakemukset käsitellään maahanmuuttovirastossa ja käsittely voi kestää 
vuoden tai kauemmin. Mikäli turvapaikanhakija saa myönteisen oleske-
luluvan 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 oleskelulupapää-
töksen 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	toi-
meentulotukimenot kokonaisuudessaan. Kunta laskuttaa ELY-keskusta 
neljännesvuosittain takautuvasti. ELY-keskus korvaa myös pakolaistaus-
taisen 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 pakolai-
selle 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 pakolai-
selle laaditaan oma henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma.
	 Kuluneen	lähes	30	vuoden	aikana	iso	osa	Kemiin	tulleista	pakolaisis-
ta 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 palve-
lut 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

työtekijänä työskennelleelle äidille 
hankalinta Suomessa on ollut kie-
len oppiminen ja työttömyys. He 
käyvät kuitenkin aktiivisesti kieli-
koulua ja haaveilevat tulevaisuu-
desta turvallisessa Suomessa.

Oleskeluluvan odotusta

Perhe ei edelleenkään tiedä, kau-
anko he joutuvat vielä odottamaan 
turvapaikananomuksensa päätöstä.
 - Vastaanottokeskuksen lakimies 
välittää meille tietoja tilanteesta, 
isä kertoo.
 Vastausta odottaessaan Alibula-
tuva Panimat toimii Kemin vas-
taanottokeskuksessa maahanmuut-
tajalasten opettajan avustajana pari 
kertaa kuukaudessa. Tarvittaessa 
koko perhe on apuna kohtalotove-
reilleen.
 Perheen isompi poika opiskelee 
menestyksekkäästi Kemin maa-
hanmuuttajalukiossa ja pienempi 
poika on maahanmuuttajien pe-
ruskoulussa.
 Perheelle oleskeluluvan saami-
nen olisi uuden elämän avain. Vas-
ta sitten he voivat jatkaa elämäänsä 
ja alkaa tehdä tulevaisuudensuun-
nitelmia.
 - Nyt elämämme on pysäkillä ja 
ahdistavinta on odottaa miten mei-
dän käy, vanhemmat kertovat.

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.

KEMIN KAUPUNGISSA 
PAKolAISTYÖTÄ VUoDESTA 1988



Kemin kaupunginteatte-
rin syksy on käynnisty-
nyt vauhdikkaasti. Henri 
Kapulaisen kirjoittama 

näytelmä Käkikello ratkoo pe-
rintöriitaa Sipi-näyttämöllä. Elä-
mänmakuinen draamakomedia 
kahdesta sisaruksesta jatkaa oh-
jelmistossa ensi vuodelle saakka. 
 Monika Fagerholmin musiik-
kinäytelmä Ihanat naiset ran-
nalla nähdään suurella näyttä-
möllä. Aurinkoista ja svengaavaa 
silmäkarkkia saamme nauttia li-
vebändin säestyksellä. Kaupun-
gin edullisimmat äkkilähdöt syys-
pimeydestä kesän aurinkoon on 
saatavilla vain Kemin kaupungin-
teatterista! 
 Lokakuussa tulee ensi-iltaan 
Carin Mannheimerin kirjoittama 
lämmin komedia, Vielä ehtii! 
Näytelmän lähes kaikki roolihen-
kilöt ovat kahdeksankymppisiä. 
Tämä ei kuitenkaan estä heitä ra-
kastumasta, tekemästä rohkeita 
valintoja ja ennen kaikkea elämäs-
tä täysillä. Ikinä ei ole liian myö-
häistä elämänmuutokselle!  Joulu-
kuussa Kemin kaupunginteatterin 
nuorisolinjalaiset esittävät koko-

perheen jouluhassuttelun, Höl-
möläiset ja joulukortin ar-
voitus. Näytelmä sopii lapsille 
ja lastenmielisille ja perustuu höl-
möläissatujen perinteeseen. Satu-
näytelmän ovat kirjoittaneet Han-
na Vähäniemi ja Tomi Turunen. 
Näytelmän ohjaa Hanna Vähä-
niemi.  
 Tammikuussa 2016 on suurelle 
näyttämölle tulossa väkevää draa-
maa. Hella Wuolijoen Niska-
vuoren naiset nähdään Kemin 
teatterissa raikkaana, visuaalisesti 
täyteläisenä versiona. 
 Oman ohjelmistomme lisäksi 
teatterilla nähdään kiinnosta-
via vierailuesityksiä. Ruonan-
suun Jope on tien päällä ja saapuu 
Kemiin heittämään hulvattoman 
keikan säestäjineen. KOM-teatteri 
vierailee joulukuussa Daniil Harm-
sin 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. Ai-
hepiireinä lähinnä ovat luonto, 
Kalevala, Pariisin aika ja Afrikan 
matka. Aineisto koostuu pääosin 
yksityisten henkilöiden, Gallen-
Kallela museon ja Kemin taide-
museon kokoelmista – myös De-
signmuseon kokoelman teos on 
edustettuna. Esille tulee öljymaa-
lauksia, esim. Työpöytä Parii-
sissa sekä maalaukseen liittyvää 
esineistöä mm. maalauspöytä ja 
-teline, grafiikkatöitä pääosin Ke-
min taidemuseon kokoelmista, 
mm. Joukahaisen kosto ja Kuller-
von kirous. Ex-libriksistä mainitta-
koon Eliel Aspelin itsensä Gallen-
Kallelan lisäksi. Gallen-Kallelan 
julistelitografioista tunnetuin on 
ehkä Bil Bol, joka esitellään muu-
taman muun julisteaiheen kanssa. 
Korukalevalaa ja kesken jäänyttä 
Suur-Kalevalan paperipohjateok-
sia sekä pronssireliefejä (Lumpei-
siin hukkunut ja Kiputyttö) tulee 
näytteille. Taideteollisuuteen ja 
Pariisin paviljonkiin liittyvää ai-
hetta edustavat maalaus Mary 
kutoo, metsäkanafriisi, Iris-tuoli, 
Liekki-ryijy replicana sekä mitali 

ja kunniakirja exposition univer-
selle de 1900. 

Joulun tunnelmointi

Joulukuussa pääsemme nauttimaan 
Sibelius Tänään 150-vuotta 
-konsertista Kemin kirkossa. Sibe-
liuksen syntymäpäivän iltana Ke-
min kaupunginorkesteri esittää sä-
veltäjän harvemmin esitettyjä ja 
suosituimpia sävellyksiä. Pääkapel-
limestari Erkki Lasonpalo johtaa 
konsertin, jossa kuulijaa puhutte-
lee sibeliaanisen vahva isänmaal-
linen mieli ja joulun tunnelmointi. 
Tuiran kamarikuoro ja Kamari-
kuoro Aiolos yhdessä orkesterin 
kanssa muistuttaa siitä miksi Si-
belius on ollut ja on edelleen yksi 
suomalaisten kansallisikoneista. 
Illan kruunaa Annastiina Tahkola, 
1. kansainvälisen Sibelius -laulu-
kilpailun voittaja, joka herättelee 
perinteiseen suomalaisen joulun 
tunnelmaan.

Tuplasynttärit	250v

Länsi-Pohjan jousikvartetti 
jatkaa monipuolisella linjallaan ja 
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kiertää esiintymässä Meri-Lapin 
alueella vaihtelevien konserttioh-
jelmien kera. Marraskuun kon-
serttiteemana on Tuplasynttärit 
250v Kaksi suurta suomalaista, Si-
belius ja Kärki viettävät molem-
mat juhliaan joulukuun alussa. 
Kärjen tunnetut kappaleet eri 
vuosikymmeniltä kertovat usein 
rakkaudesta, luvassa mm. suositut 
Siks´ oon mä suruinen ja Täysi-
kuu. Sibeliuksen kvartetto B-duu-
ri taas on sävelletty kihlautumisen 
aikoihin.

Oppilasiltoja

Opetustoiminnan ohella Länsi-
Pohjan musiikkiopisto järjes-
tää loppusyksyn aikana Kemissä 
myös useita konsertteja. Oppilas-
konserteissa kulttuurikeskuksen 
Sointu-salissa voi kuulla musiik-
kia pienten ja vähän isompienkin 
soittajien esittämänä. Kulttuuri-
keskuksen auditoriossa esiintyvät 
laulajat sekä popparit. Joulun alla 
soivat kauniit yksinlaulut Kemin 
kirkossa. Klassisen musiikin 
Stipendikatselmus järjestetään 
joulukuussa kulttuurikeskuksen 

isossa auditoriossa. Katselmuk-
sessa kuullaan niin yksilöesityk-
siä kuin yhtyeidenkin osaamista. 
Osallistujille jaetaan arvostelulau-
takunnan päätöksellä stipendejä 
Nuorten opiskelijain musiikkikil-
pailurahastosta. Kaikkiin musiik-
kiopiston tilaisuuksiin on vapaa 
pääsy.

Kirjaston 
monipuoliset palvelut

Kirjakassi-palvelu on tarkoi-
tettu henkilöille, joilla ei ole mah-
dollisuutta asioida kirjastossa iän, 
sairauden tai vamman vuoksi. 
Palvelu on maksuton. Palvelus-
sa kirjaston henkilökunta kerää 
ja pakkaa valmiiksi kassillisen ai-
neistoja asiakkaan toivomusten 
ja kiinnostuksen mukaisesti. Kas-
sin toimittaa asiakkaalle hänen 
valtuuttamansa yhteyshenkilö tai 
muu yhteistyökumppani. Kas-
siin voidaan laittaa kaikkia kirjas-
ton lainattavissa olevia aineistoja. 
Asiakkaan toivomusten huomioi-
miseksi suoritetaan alkuhaastat-
telu, jossa asiakas voi kertoa toi-
veistaan ja mieltymyksistään. Jos 

haluat asiakkaaksi kirjakassi-pal-
veluumme, ota yhteyttä kirjaston 
henkilökuntaan.
 Kirjasto kerää entiseen tapaan ti-
lauksesta aineistopaketteja kou-
luille ja päiväkodeille. Kuljetus-
ten aikataulu on jaettu asiakkaille 
ja lakkautetun kirjastoauton sijaan 
keskusvarasto hoitaa tuonnin ja 
palautuskyydin. Tilauksen voi 
tehdä kirjastossa, puhelimitse (040 
142 9363) tai sähköpostilla (nuo-
ret.kirjasto@kemi.fi) viimeistään 
ajoviikkoa edeltävänä keskiviik-
kona. Koulujen ja päiväkotien kir-
jastokorttien vastuuhenkilöt voivat 
myös valita itse aineistoa kirjaston 
kokoelmasta ja jättää laatikon seu-
raavaan kuljetukseen. 
 Kirjasto tarjoaa sähköisiä ai-
neistoja ympäri vuorokauden 
vuoden jokaisena päivänä, mak-
sutta. Verkkokirjaston kautta pää-
set selaamaan kirjaston koko-
elmia, tekemään varauksia tai 
uusimaan lainasi. E-kirjat löyty-
vät kirjastomme verkkokirjastosta 
(kirjasto.keminkaari.fi) sekä osoit-
teesta ekirjasto.kirjastot.fi, joka on 
yleisten kirjastojen yhteinen e-kir-
jasto. Näiden sivustojen kautta 

pääset lainaamaan sähköisiä kirjo-
ja mihin aikaan vuorokaudesta ta-
hansa ja mistä tahansa, olet sitten 
junassa, rannalla tai ulkomaan-
matkalla. Tarvitset vain kirjasto-
kortin ja pin-koodin, verkkoyh-
teyden ja laitteen mihin teoksen 
voit ladata (tietokone, tabletti tai 
älypuhelin). Ja laina-ajoistakaan 
ei tarvitse huolehtia, sillä kirjat 
palautuvat automaattisesti laina-
ajan päätyttyä, eikä myöhästymis-
maksuja kerry. Ja muista, että tar-
vittaessa saat aina apua kaikkiin 
kirjastopalveluihin kirjaston hen-
kilökunnalta. Kysy rohkeasti!
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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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Musiikkiopisto
•	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

Lastenkulttuurikeskus
•	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 kokonaisuu-
dessaan löytyy osoitteesta: www.keminteatteri.com.

KEMISSÄ
  TAPAhTUU

Lisätietoa tapahtumista www.kemi.fi/tapahtumakalenteri
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Miehinen Juttu han-
ke on Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirin ja 
Lapin ammattikor-

keakoulun v. 2015-2016 toteut-
tama ja Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen rahoittama hanke. 
Hankkeen tarkoituksena on edis-
tää nuorten miesten ja aikamies-
ten (16 - 29 ja yli 60-vuotiaat) 
osallisuutta oman hyvinvointin-
sa lisäämiseksi ja ehkäistä syrjäy-
tymistä kehittämällä alueellista 
yhteistyötä, vahvistamalla ennal-
taehkäisevää toimintaa sekä saat-
tamalla varhaisen puuttumisen ja 
tuen menetelmät laajasti yhteiseen 
käyttöön.

Hankkeessa tarjolla mm. 
avoimia koulutustilaisuuksia

Hankkeen yhtenä tavoitteena on 
lisätä Länsi-Pohjan sairaanhoito-
piirin alueen ammattilaisten val-
miuksia terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämiseen ja terveyserojen 
kaventamiseen. Tähän tavoittee-
seen pyritään vastaamaan järjes-
tämällä koulutuksia ja jakamalla 
tietoa kunnissa jo hyväksi havai-
tuista käytännöistä. Koulutus- ja 
tapahtumaideoita otetaan edelleen 
hankkeessa mielellään vastaan. 
Hankkeen järjestämät koulutusti-
laisuudet ovat kaikille maksutto-
mia ja avoimia.
 Hankkeen tavoitteena on myös 
tukea nuorten miesten ja aika-

miesten osallisuutta ja omaa vas-
tuuta hyvinvoinnistaan ja edistää 
terveellisiä elintapoja osana kan-
sansairauksien ehkäisyä ja elämän-
hallintaa. Tämä näkyy Leminahon 
ja Alakärpän mukaan mm. seuraa-
vanlaisissa toiminnoissa:

•	Toiminta-	ja	liikuntapäivät	sekä		
 tietoiskut liittyen ravitsemuk- 
 seen, liikuntaan ja päihteisiin.
•	”Miesten	huoltopäivät”,	joissa
 hyödynnetään Lapin ammatti- 
 korkeakoulun Terveys- ja hyvin- 
 vointiauto Onnia ja Hyvinvointi- 
 pysäkkiä. Tarjolla on tervey- 
 dentilan mittauksia ja kuntotes- 
 tauksia sekä neuvontaa mm. 
 ravitsemuksesta ja liikunnasta.

Lapin ammattikorkeakoulun pää-
tehtävänä hankkeessa on tuottaa 
toimijoiden käyttöön Miehinen 
juttu -käsikirja sekä materiaa-
lia nettisivuille. Lisäksi hanke toi-

mii avoimena oppimisympäris-
tönä opiskelijoille: opiskelijoiden 
on mahdollista tehdä opinnäyte-
töitä ja ohjattua harjoittelua hank-
keessa. Ammattikorkeakoulu on 
myös mukana toteuttamassa alu-
eella yhteisiä koulutustilaisuuksia. 
Harjoitteluista ja opinnäytetöistä 
voi olla suoraan yhteydessä Le-
minahoon.

Mitä	kaikkea	hanke	
tarjoaa	kemiläisille?

Kohderyhmällä on mm. mahdolli-
suus saada maksuttomasti ravitse-
musterapeutin palveluita. Kemin 
terveyskeskuksen ajanvarausnu-
merosta voi varata ajan ravitse-
musterapeutin vastaanotolle. Jos 
haluat ravitsemusterapeutin vierai-
lemaan ryhmään, jossa toimit, ota 
yhteyttä ajan sopimiseksi. Senio-
rineuvolassa järjestetään marras-
kuun lopulla ravitsemusterapeutin 

Teksti ja kuvat Lea Leminaho

Ajanvaraus ravitsemusterapeu-
tille Kemin terveyskeskuksesta, 
puh. (016) 259 705.
Koulutuksista ja tapahtumista 
saat lisätietoa hankkeen netti-
sivuilta: http://www.lpshp.fi/fi/
palvelut/terveyden-edistami-
nen/miehinen-juttu.html.

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	Seniori-
neuvolassa (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.

Kemissä edistetään miesten terveyttä 
MIEhINEN JUTTU -
  hANKKEEN VoIMIN

kyselytunti, jossa on mahdollisuus 
vapaamuotoiseen ravitsemuskes-
kusteluun. Onni-auton palvelu-
ja on tarjolla marraskuussa Kemin 
Klubitalolla. Tästä ja muista On-
ni-auton tapahtumista saa lisätie-
toja hankkeen nettisivuilta.
 Ryhmätoimintaa miehille pyri-
tään järjestämään yhteistyössä Ke-
min sosiaali- ja terveyspalveluiden 
sekä työvoiman palvelukeskuksen 
kanssa. Ryhmätoiminnan lähtö-
kohtana ovat osallistujien toiveet 
ja tarpeet – yhdessä tekeminen. 
Projektipäällikkö Leminaho toi-
voo mahdollisemman monen läh-
tevän mukaan terveyden ja hyvin-
voinnin edistämiseen. Miehinen 
juttu -hankkeen lähtökohtana on 
myönteinen, ennaltaehkäisevä ja 
hyvinvointia tukeva lähestymistapa.

Elintapamuutokseen sitoutuminen-
koulutus 20.8.2015 Kemissä
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Teksti ja kuva Arja Pekkala-MatikainenKemiläisen Mervi Antti-
lan pitkäaikainen haa-
ve omasta leivontaan 
ja juhlintaan liittyväs-

tä liikkeestä toteutui kuusi vuot-
ta sitten, kun hän perusti Kemin 
keskustaan Juhlax -liikkeen. Pari 
vuotta myöhemmin syntyi yrityk-
sen verkkokauppa.
 - Koska kyse on erikoiskau-
pan toimialasta, niin muun mu-
assa erilaiset televisio-ohjelmat, 
leivontablogit, leivontaan keskit-
tyvät lehdet ja kakkukirjat toimi-
vat nykyisin  leipureiden innoitta-
jina, Anttila kertoo
 Jo liikkeen alkumetreillä leivon-
tatuotteiden kysyntä oli niin suur-
ta, että alkuperäinen liiketila jäi 
auttamatta pieneksi.
 - Onneksi saman kadun varrel-
ta löytyi vapaa, isompi liiketila, 
yrittäjä muistelee.
 Mervi Anttila hankkii kakkujen 
ja leivonnaisten tekemiseen liitty-
vät työvälineet, koristeet ja muut 
alan laatutuotteet ulkomaisilta tuk-
kureilta ympäri Eurooppaa muun 
muassa Saksasta, Espanjasta ja 
Hollannista.
 - Vaikka Suomessa kiinnostus 
leipomiseen on ollut jo pitkään 
nousujohteista, niin täältä ei edel-
leenkään saa riittävän kattavaa tuo-
tevalikoimaa. Siksi teen hankinnat 
edelleen ulkomailta, hän pohtii.

Lastenkutsuille	kertsejä

Mervi Anttila kertoo, että lasten 
synttärikutsuille hankitaan yhä use-
ammin teemoitettuja kertakäyttö- 
astioita, servettejä sekä erilaisia 
teemakoristeita.
 - Meiltä saa myös servettejä 
omin painatuksin häihin, ristiäi-
siin ja synttäreille, Anttila kertoo 
palveluista.
 Värikkäät kakkukynttilät, moni-
puolinen valikoima hää-, syntymäpäi-
vä- ja ristiäiskakkujen valmiskoris-
teita sekä värikkäät muffinssivuoat 
ovat nekin suosittuja.
 - Parasta on, että jopa aloittelija 
onnistuu tekemään kuviomuoteil-
la sokerimassasta koristeita kak-
kuihin ja muffinsseihin.
 - Kakkujen koristeluun on saa-
tavana myös laaja valikoima väril-
listä sokerimassaa, elintarvikevä-
rejä, tahnana ja nesteenä, Anttila 
kertoo.
 Leivonnaisia voi koristella li-
säksi elintarvikekäyttöön tarkoite-
tuilla tusseilla, hileillä, strösselillä 
ja puutereilla.
 - Erilaiset kakkuvuokat, lastat ja 
muut leivontaan tarkoitetut työvä-

lineet löytyvät nekin meiltä, Juh-
laxista kerrotaan.

Askartelijan taivas

Tiimarin loputtua Kemistä, Anttila 
päätti toteuttaa pitkäaikaisen haa-
veensa liittämällä yrityksensä tuo-
tevalikoimiin askartelutuotteet.
 - Kannattaa ehdottomasti tulla 
tutustumaan Juhlaxin laajoihin lei-
vonta- ja askartelu -tuotteiden vali-
koimiin. Mervi Anttila vinkkaa.
 Ja jos jotakin ei löydy on yrit-

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

Mervi Anttila

lEIPURIEN TAIVAS
Juhlaan, leivontaan ja askarteluun löytyvät tarvikkeet juhlatavaratalosta Kemistä.

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

 - Jospa vielä voisin pitää kakku-
kursseja, leivonnaisten koristelu- ja 
askartelukursseja jossain vaihees-
sa. Sitä varten pitäisi kuitenkn olla 
isompi liiketila tai erillinen koulu-
tustila, Mervi Anttla pohtii.

Juhlax
Keskuspuistokatu 11, 94100 Kemi
puh. 050 574 3035
Sähköposti: info@juhlax.fi

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

Kun Juhlaxin yrittäjä Mervi Anttila perusti leivonta- ja 
juhlatuotteiden kivijalkakaupan kuusi vuotta sitten 
hän huomasi pian, että yrityksen palveluita täydentä-
mään 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-

VERKKoKAUPPA TUo PUolET lIIKEVAIhDoSTA

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.

KEMIlÄISTÄ oSAAMISTA


