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hmisten ja yhteiskuntien kohtaloon on historian rattaiden pyöriessä ratkaisevalla tavalla vaikuttanut kulloinenkin vallitseva hallintojärjestelmä ja sitä ohjaavan poliittisen päätöksentekojärjestelmän
kyky tehdä oikeita pitkäjänteisiä ja yhteiskuntaa kehittäviä päätöksiä. Suomalaisen järjestelmän muotoutumisesta nykyisenkaltaiseksi
ja monelle maalle esimerkiksi kelpaavaksi saamme kiittää esimerkiksi Kustaa Vaasaa ja varhaista päätöstä yleisestä ja yhtenäisestä äänioikeudesta
Meidän vahvaan kunnalliseen demokratiaan perustuva tehokas, luotettava ja läpinäkyvä hallinto on luonut vahvan pohjan suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvylle ja taannut mahdollisuudet kehittää sitä ja
luoda uusia innovaatioita ja tuotteita. Mitään viitteitä ei ole nähtävissä,
etteikö nykyinen suomalainen yhteiskunta ja päätöksentekojärjestelmä
voisi olla merkittävä kilpailukykytekijä myös jatkossakin. Suomalaisen
yhteiskuntajärjestelmän vakaus, ennustettavuus, luottamus sopimusten
ja poliittisten päätösten pitävyyteen luovat omalta osaltaan pohjan toimivalle elinkeinoelämälle ja sen tarvitsemille investoinneille.
Heikko kuntavaaleihin osallistuminen ja yleisen politiikkaa kohtaan
suuntautuvan mielenkiinnon heikkeneminen saattavat kuitenkin vaarantaa hiljalleen demokratian perustaa. Hallinto- ja päätöksentekojärjestelmämme legimiteetti asettuu perusteellisella tavalla kyseenalaiseksi,
mikäli kuntalaisten osallistuminen esimerkiksi kunnissa ylimpää päätäntävaltaa käyttävän kunnanvaltuuston valintaan jää alle puoleen äänioikeutetuista.
Edustuksellisen demokratian haasteeksi näyttäisi muodostuvan yhä
enemmän kannatusta saava lyhytjänteinen räväköitä irtiottoja ja yksinkertaistuksia suosiva ajattelumalli, jossa vuosien pitkäjänteiseen kestävään, pragmaattiseen ja hyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävä kunnallispolitiikka ei riittävällä tavalla avaudu ja konkretisoidu äänestäjille.
Tilanne on oikeastaan tragikoominen, koska suomalaisen poliittisen järjestelmän vahvuuksista saattaa muodostua uhka sille itselleen.
Suomalaisessa yhteiskunnassa näyttäisi vahvana kehitysvirtana olevan kuntalaisten tarve reagoida voimakkaasti jonkun yksittäisen asian
puolesta tai sitä vastaan. Tähän haasteeseen täytyy kunnallisen demokratian toimijoiden kyetä vastaamaan. Kuntalaisille tulee kyetä tarjoamaan kanavia vaikuttaa ja osallistua asioiden päätäntään silloin kun ne
ovat ajankohtaisia. Neljän vuoden välein pidettävien välillisten vaalien
rinnalle tulee kyetä kehittämään avointa ja arvioitavaa vuorovaikutusta
kuntalaisten ja kunnallisten päättäjien välille.
Perinteisille kuulemis- ja esittelytilaisuuksille on varmasti tilauksensa, mutta kuntalaisten kuuleminen yhä suuremmassa määrin erilaisten
sosiaalisen median sovellusten kautta saattaisi tarjota toteuttamiskelpoisen mallin suoralle ja arvioitavalle kuntalaisvaikuttamiselle. Kuntalaisilta tietoverkkojen kautta kerättävä palaute antaisi lisätietoa päätöksentekoon vallitsevasta mielipiteestä ja vahvistaisi kunnanvaltuuston
päätösten legimiteettiä. Pitkällä aikavälillä uudet osallistumismahdollisuudet saattaisivat vahvistaa kuntademokratian pohjaa ja lisänneisivät
myös osallistumisaktiivisuutta erilaisissa valtiollisissa ja kunnallisissa
vaaleissa, samalla suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn olennaisinta
perustaa vahvistettaisiin.
Jukka Vilén
Kansliajohtaja

K

evätkaudella
teatterin ohjelmistossa on
kaksi uutta ensi-iltaa.
Tammikuussa valmistui
Hella Wuolijoen Juurakon Hulda,
joka on romanttinen komedia.
Näytelmä kertoo köyhän mutta
sisukkaan naisen noususta yhteiskunnassa. Tomera Hulda lähtee
maaseudulta Helsinkiin työtä etsimään ja päätyy tuomarin herraskotiin sisäköksi. Hulda haluaa
ymmärtää kaiken mitä sivistyneet
ihmiset puhuvat. Niinpä hän alkaa
sisukkaasti opiskella työnsä ohella
ja tuulettaa välillä herrasväen jäykkiä asenteita. Juurakon Huldan on
ohjannut Iiris Rannio ja lavastanut
Samuli Juopperi.
Huhtikuussa ensi-iltaan tulee
Peter Franzénin Tumman veden
päällä. Näytelmä perustuu Franzénin vuonna 2010 valmistuneeseen
esikoisteokseen, joka kertoo hänen omasta lapsuudestaan Kemin

maalaiskunnassa. Tumman veden
päällä on koskettava kuvaus perheestä, iloista ja ihmeistä, alkoholista ja väkivallasta pienen pojan
silmin nähtynä.
Näytelmän on Kemin kaupunginteatterille dramatisoinut Juha Vuorinen ja sen ohjaa Kimmo Hirvenmäki ja lavastaa Kalle Nurminen.
Keväällä ohjelmistossa on myös
Ken Ludwigin Diivat, Tony Roperin Pyykkärit ja Kimmo Virtasen
& Johanna Keinäsen Kemin kaupunginteatterille kirjoittama lastennäytelmä Mörköjen yö. Diivat
on vauhdikas komedia kahdesta brittinäyttelijästä, jotka päättävät saada keinolla millä hyvänsä
vanhan miljonäärirouvan perinnön. Skottilainen menestysnäytelmä Pyykkärit vie katsojan vanhan ajan pesulatunnelmaan, jossa
riittää höyryä, hikeä ja huumoria.
Mörköjen yö on yli 4-vuotiaille
suunnattu jännä, muttei liian pe-

lottava kertomus lasten ja aikuistenkin peloista.
Kemin kaupunginteatteri tarjoaa myös vierailuesityksiä. Taiteiden yössä 23.2. klo 15 vierailee
Erkki Saarela Mysterio Buffolla.
Mysteerio Buffo on Nobel-kirjailija Dario Fon neljästä riemukkaasta tarinasta koottu esitys. Dario Fo
on itse sanonut, että Erkki Saarela
on maailman paras Fo-tulkki heti
Dario Fon itsensä jälkeen.
Musiikkiteatteriesitys Kielletyt laulut nähdään Taiteiden yössä klo 20. Kielletyt laulut koostuu
koskettavista runoista ja lauluista,
joita esittävät Pirkko Saisio, Jonna Järnefelt, Janne Marja-aho sekä
Jussi Tuurna (musiikin johto ja sovitukset, piano), Sara Puljula (basso ja lyömäsoittimet), Topi Korhonen (kitara ja trumpetti).
Ilkka Heiskasen esittämä Huovisen erikoiset on Veikko Huovisen tuotannosta dramatisoitu koo-

minen ja karnevalistinen näytelmä.
Ilkka Heiskanen vierailee esityksellään teatterin suurella näyttämöllä
25.3.2013.
Lapin ylioppilasteatteri saapuu
ensimmäistä kertaa vierailulleen
Kemin kaupunginteatteriin.
Ylioppilasteatteri esittää 18.4.
Gunter Grassin Peltirummun, jonka on dramatisoinut Seppo Parkkinen ja sovittanut ja ohjannut Päivi
Kolmonen. Vuonna 1959 ilmestynyt klassikkoteksti havainnoi natsi-Saksaan sijoittuvaa maailmaa ja
sen pahoinvointia.
Keväällä on tarjolla yhdeksän
erilaista esitystä, viihteellisiä sekä
ajatuksia herättäviä näytelmiä.
Tervetuloa eläytymään!
Teatterin internet-osoite on muuttunut. Teatterin ohjelmisto löytyy
osoitteesta www.keminteatteri.com
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Taiteiden yö
näkyy ja
kuuluu!
Teksti Kati Klaavuniemi

5
si Tribute: Takaisin Bulvaniaan -illan toteuttaa kemiläinen show- ja
rockryhmä Delffarit, joka eittämättä on vanhin aktiivinen kemiläisbändi, Laajoki muistuttaa.
Orkesteri on hiukan muuttuneilla kokoonpanoilla ollut ihmisten riesana estradeilla jo vuodesta
1977. Delffarit haluaa kunnioittaa
suomalaisen huumorirokin esitaistelijaa Hullujussia Ankkurin
Taiteiden yön keikallaan.
Ravintoloista mukana on myös
kreikkalainen ravintola Grekkos.

Löydä ja viihdy

T

aiteiden yö -tapahtuman
suunnittelutyöryhmän
puheenjohtaja Kemin
kaupungin kirjastotoimenjohtaja Hilkka Heikkinen
kertoo, että Taiteiden yö on tänä
vuonna viety kaupungille paikkoihin, joissa ihmiset liikkuvat
muutenkin vapaa-ajallaan.
- Meillä on nyt mukana myös
paikallisia yrityksiä. Pidimme hyvin tärkeinä kemiläisiä tekijöitä ja
toivomme, että tapahtuma saa nyt
uudenlaista voimaa siipiensä alle,
Heikkinen miettii.

Kemi on rockkaupunki
Taiteiden yössä musiikki soi kellon ympäri. Päivän voi aloittaa
vaikka TalviRondellin lastenkonsertista, jossa Nastarengas puree.
- Kesäisin yli 2000 kävijää viihdyttävä tapahtuma on saanut nyt
talvisen kaverin. Sauvo salissa TalviRondellin esiintyjinä nähdään
Vastarannan Siili eli Jukka Takalo ja Soiva Siili, Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis sekä kemiläinen
lapsikuoro Ritan Remmi, Lasten
ja nuorten osuutta koordinoivan
Kemin kaupungin nuorisotyöntekijän Tuomas Laajoki luettelee.
Kahdeksas Coronarock jyrähtää käyntiin niin ikään Sauvo salissa kello 19.00. DJ Kesen lisäksi lavalle nousevat Ristiriita, HC
Hookers, kovassa nosteessa oleva
UMK-kilpailija Last Panda sekä
supersuosittu Haloo Helsinki!
Nuorten päihteettömät etkot ja
jatkot on Kemin seurakunnan Yökahvilassa, jossa soittomielisille on

open stage. Hausbändinä Open
stage cafeessa toimii Lockarockin
voittajabändi M.O.O.P. Ravintoloista mukana ovat Café Chillout
ja Café Bar Ankkuri.
- Chilloutissa soi musiikki jo
hieman jälkeen puolen päivän,
kun päivän aloittaa kemiläinen
duo Meripojat. Heidän ohjelmisto
koostuu pop- ja rock-klassikoista.

Kemin kaupungin teatterin lavastaja Kalle Nurminen on ideoinut
jokaisen tapahtumapaikan ulkopuolelle näyttäviä palloja, jotta ihmiset löytävät helposti tapahtumapaikoille.
- Tarkoituksena on täyttää 3000
valkoista ilmapalloa, jotka sitten

KEMILÄINEN

valaistaan. Kuinka pallot kestävät arktisia olosuhteita on vielä
kokeilun alla, mutta toivottavasti pallojen täyttämiseen ja valojen
pystytykseen löytyy myös auttavia käsiä, Nurminen nauraa lämpimästi.
Laajoki vihjaa, että valoinstallaation lisäksi myös muita yllätyksiä on luvassa ja viittaa huhuun,
jonka mukaan Kemin Citymarketin ja Prisman kävijät saattavat
tapahtumapäivänä törmätä Flash
mob -yllätykseen. Mutta varmasti
Kemin Taiteiden yössä on luvassa
jokaiselle jotakin. Tapahtumakalenteria tutkimalla löydät näiden
tapahtumien lisäksi paljon muutakin mielenkiintoista.

Kuva Kati Klaavuniemi

Rock´n roll newcomers
night ja Hullujussi
Chilloutin Rock´n roll newcomers
night vol 1 esittelee kemiläisille
bändit Villi Huhu, Slave Trade,
Ryysyranta ja HC Hookers. Myös
Ankkurissa jorataan.
- Ankkurissa esiintyy Jouko Kakon johdolla mielenkiintoinen kemiläinen kuoro Joukon säkenöivä
voima. He esittävät omia suosikkejaan vuosien varrelta omin sovituksin sekä accapellana että bändin
säestyksellä. Ankkurin Hullujus-

Taiteiden yön tapahtumia 23.2.2013
www.facebook.com/KeminTaiteidenYo

Tapahtumia

Meillä Kemissä ei kansalle
tarjota vain kuivaa leipää ja
sirkushuveja. Meidän
kemiläisten kulttuurinnälkä
tyydytetään alati kasvavalla
Taiteiden yöllä.
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10.30
11.00
10.00-18.00
11.00-21.00
11.30
11.00-14.00
12.00
13.00
13.00-14.00
14.00
14.00-18.00
23.00-01.00
15.00
15.00
16.00
16.00-21.00
17.00
18.00
18.00
18.00
18.45-20.45

19.00
19.00
19.00-21.00
18.00-23.00
20.00
22.00-02.00
21.00-02.00

Kirjasto (Kulttuurikeskus), Tanssimusiikkia, Akustiset
Taidemuseo (Kulttuurikeskus), Marimekkoelämää-näyttelyn opastus, FM Kaisa Alatarvas
Kulttuurikeskus, Kitacon 5 tapahtuma
Taidemuseo (Kulttuurikeskus), Marimekkoelämää-näyttely
Piraattipaari (Kemin uimahalli), Musiikkia, Burman Nuoret ry:n laulajien ja soittajien esitys
Sauvo-sali (Kemi-Tornion amk), TalviRondelli Lastenkonsertti, ”nastarengas puree”,
Vastarannansiili, Loiskis ja Ritan Remmi -lapsikuoro
Kirjasto (Kulttuurikeskus), Kuorolaulua, Pohjan Mieslaulajat ja Ruska-sekakuoro
Taidemuseo (Kulttuurikeskus), Muotinäytös, Vanhaa ja uutta Marimekkoa
Ravintola Chillout, Tunti kahvilamusiikkia, by Meripojat
Kirjasto, Laululeidit
Seurakunnan nuorisotila, Open stage Cafe; akustista musiikkia
Seurakunnan nuorisotila, Yökahvila, housebändinä M.O.O.P
Kirjaston lastenos. (Kulttuurikeskus, Lastenlauluja, Tuija Rytkönen laulattaa ja leikittää
Teatteri, Mysteerio Buffo, Erkki Saarela
Kirjasto (Kulttuurikeskus), Kuorolaulua, Työväen mieskuoro + kvintetti
Työväenopisto (Kulttuurikeskus), Kuvataidepaja, akvarelligrafiikkaa luokka 210
Kirjaston Tuulenpesä (Kulttuurikeskus), Näytelmä Lippu vapauteen, Elsa Partalan kirjoittama näytelmä;
esittäjinä Airi Niiranen ja Riitta Mällinen
Kirjasto (Kulttuurikeskus), Kuorolaulua, Ajan laulu
LumiLinna, Tulitaidetta-esitys
Kirjasto (Kulttuurikeskus), Näytös Duo ja compi tanssista, Tanssii tätien kanssa; Pyörätuolitanssiryhmä
Kirjaston lehtilukusali (Kulttuurikeskus), Vuoden kirjastonkäyttäjän palkitseminen,
Tanssit, tahdittajana Kemin harmonikkakerho. Mukana tapahtumassa myös Tanssii tätien kanssa
ja pyörätuolitanssijat.
LumiLinna, Flamencoesitys
Iso auditorio (Kulttuurikeskus), Kirjailijailta, Päivi Istala kertoo kirjastaan Ristivetoa,
illan järjestävät työväenopisto ja kirjasto
Ravintola Grekkos, Välimerellinen ilta; kreikkalaista ja italialaista musiikkia,
tanssitaan kreikkalaisia tansseja, Amáranto-yhtye ja Akustiset
Sauvo-sali (Kemi-Tornion amk), Coronarock VIII; M.O.O.P (Lockarokin voittajabändi), DJ Kese, Ristiriita,  
Turun nuori kulttuuri -tapahtuman Sounds, HC Hookers, Last Panda, Haloo Helsinki!
Teatteri, Kielletyt laulut musiikkiteatteriesitys
Ravintola Ankkuri, Joukon Säkenöivä voima, Delfarit: Matkalla takaisin Bulvaniaan tribute to Hullujussi
Ravintola Chillout, Rock`n´roll newcomers night VOL I., Villi Huhu, , Slave Trade, Ryysyranta, HC Hookers
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Helmikuussa
		 juhlivat naiset

numero 1/2013

KEMILÄINEN

Teksti Kati Klaavuniemi
Kemitiimin toiminnanjohtaja Ari Orava ja Hotelli Palomestarin yrittäjä Arto Nevala ihastelivat kävelykadulle
ilmestyneitä lumiveistoksia. Aiempina vuosina lumirakentamisesta on huolehtinut Kemitiimi.

Hyvän olon vinkit ja kokonaisvaltainen kehon ja mielen
hyvinvointi kiinnostavat kemiläisiä, kaikin tavoin. Sen
todistaa jo kolmannen kerran järjestettävä Muoti,
terveys ja kauneus -tapahtuma.

M

uoti, terveys ja kauneus kohtaavat jälleen helmikuussa
Kemin Cumuluksessa. Luvassa on muun muassa
vaatteita, kenkiä, laukkuja, kosmetiikkaa, alusvaatteita, koruja, muotia, vinkkejä, hyvinvointia ja terveystuotteita.
- Tapahtuman perusideana on
nostaa esille Kemin keskustan tämän alan liikkeiden vahvaa osaamista ja jakaa heidän tietotaitoaan
yhteisen tapahtuman kautta, tapahtuman tuottaja Kemitiimi ry:n
Ari Orava kertoo.
Käytännön muoti- ja kauneusja terveysvinkit sekä kokemukset
kauneuteen ja hyvinvointiin liittyvistä tuotteista ja hoidoista saavat
ihmiset liikkeelle, sillä osallistujamäärät ovat nousseet koko ajan.
Uudistuneeseen tapahtumaan Orava odottaa vajaata tuhatta kävijää.

Tapahtumia Kemissä keväällä 2013
19.1. - 28.3.
26.1. - 7.4.
9.2.
14.2. klo 10.00 - 17.00

Taidemuseo (Kulttuurikeskus), Marimekkoelämää-näyttely
Kemin sisäsatama, Lumilinna
Kahvila Chill Out, Pesäpirkkojen gaalailta
Kemi-Tornion amk, terveysalan toimipiste (uimahallia vastapäätä),
Terveyden edistämisen päivä Toimintakykyä, tietoa, elämyksiä ja iloa ikäihmisille
15.-16.2.
Kemin Cumulus, Muoti-, kauneus- ja terveysmessut, Kemitiimi
23.2.
Taiteiden yö, Katso erillinen tapahtumakalenteri tässä lehdessä
23.2.
Kemi Tornion amk, Sauvo-sali, Talvirondelli-lastenmusiikkitapahtuma
26.2. klo 19.00
Kemin kirkko, Sinfoniakonsertti, Kemin kaupunginorkesteri
4.-6.3.klo 16.00 - 23.00 Kemi Tornion amk,Sauvo-sali, Nuorten toiminnallinen tapahtuma
7.3. klo 18.00 - 20.00
Täikön torin luisteluareena, JääÄxön-naamiaisluistelu
8.3.
Laskettelureissu, Järjestäjänä Kemin kaupungin nuorisotyö
8.-9.3.
Toimintakeskus Takitsu, Animetapahtuma, Aninga ry
23.3. klo 19.00
Kemin kirkko, Pääsiäiskonsertti, Kemin kaupunginorkesteri
25.3. klo 19.00
Kemin kaupunginteatteri, Huovisen erikoiset, Ilkka Heiskanen
12.4. klo 19.00
Kemin kaupunginteatteri, Tumman veden päällä, Näytelmän ensi-ilta
18.4. klo 19.00
Kemin kaupunginteatteri, Peltirumpu, Vierailunäytös / Lapin ylioppilasteatteri

- Viime vuonna kävijämäärät nousivat parilla sadalla edellisestä, joten kasvua odotetaan jo nyt. Olemmekin panostaneet paikallisten
osaajien lisäksi entistä enemmän
ohjelmaan ja luvassa on esimerkiksi luentoja esittelyjen ohella.
Muoti-, kauneus- ja terveysmessut ovat siis 15.–16. helmikuuta
Kemin Cumuluksessa. Juontajana
toimii Outi Broux ja artistivieras
on tänä vuona Arja Koriseva Fortuna-orkesterinsa kera. Tapahtumaan saapuvat myös meikkitaiteilija Ilkka Ruotsalainen sekä Leena
Sarvi, joka myös vetää tyyli-, huivi-, poseeraus- ja korkokenkäkävely-koulutusta.

Kemitiimi kehittää
keskustaa

Teksti ja kuva Janica Karasti

K

emin kaupunkikehitysyhdistys ry eli tuttavallisemmin Kemitiimi on
saanut yhdessä kaupungin kanssa keskustaa ja etenkin kävelykadun osuutta elävöitettyä.
Tälläkin hetkellä kävelykatua piristävät lumiveistokset ja yhteistyön
hedelmistä on saatu nauttia myös
muilla tavoin. Tapahtumia on tulossa tiuhaan koko alkaneelle vuodelle ja ne pitävätkin toiminnanjohtaja Ari Oravan kiireisenä.
- Kolme vuotta ollaan tätä nyt tässä tehty ja nyt alkaa tuntua, että vetovoimaa ollaan saatu aikaan. Yhdistykseen kuuluu 85 jäsentä, joista
ydinkeskustan alueen yrityksiä on
viitisenkymmentä, kymmenkunta
Coronarialta ja loput parikymmentä erilaisia pieniä toimistoja ja yksityisjäseniä.
Yhteinen sävel on löytynyt yhdessä touhuten.
- Nyt on hiottu jo useampi vuosi
joukkuepelin sääntöjä ja ollaan sopeuduttu porukkaan. Osa on tietysti jäänyt porukasta poiskin mutta uusia jäseniä tulee joka vuosi.
Etenkin muodin, kauneuden ja
terveyspalveluiden saralla Orava
näkee tiimin työskentelyn onnistuneena.
- Näiden alojen yhteyteen on saatu parikin tapahtumaa vuodessa.
Jos jotain Orava jää kaipaamaan,

se on oma-aloitteisuus.
- Ei tekisi pahaa, jos jäsenistöstäkin löytyisi uusia ideoita. Yhteistyön voimalla voidaan vastata
jäsenten tarpeisiin. Samoin kaupunkilaiset voisivat myös ottaa
vastuuta, osallistua tapahtumiin ja
käyttää keskustan palveluita.
Samaa mieltä on mukana toiminnassa sen alusta lähtien ollut
yrittäjä Arto Nevala, joka luotsaa
Hotelli Palomestaria ja sen yhteydessä toimivaa olutravintola Kukkoa.
- Kyllä kaupunkilaiset saisivat
olla enemmän mukana katukuvassa. Vaikka meillä on täällä ostosmahdollisuuksia ja ravintoloita,
niin tuntuu, että niitä jotenkin vierastetaan. Olisi mukavaa jos kävelykadulle saataisiin enemmän liikehdintää ja ihmiset kävisivät vielä
aktiivisemmin tapahtumissa ja käyt-

!

täisivät kävelykadun varrella sijaitsevia liikkeitä ja ravintoloita. Siten
kävelykadun ja koko alueen toiminta olisi paljon elävämpää.
Mutta paljon positiivistakin Nevala on kokenut viime vuosina.
- Kun Ari on tullut tähän vetämään tätä yhdistystä, on siitä ollut paljon lisäarvoa. Aiemmin asiat
olivat paljon heikommalla hapella.
Tapahtumien myötä ihmiset ovat
alkaneet käyttämään sekä majoitus- että ravintolapalveluita enemmän.

Kaupunki panostaa
keskustaan
Kemin kaupungin kansliajohtaja Jukka Vilén näkee myös Kemitiimin toiminnan tuoneen keskustaan positiivista virettä.
- Kemitiimin työ ansaitsee ilman

Kemin kaupunkikeskusyhdistys ry:n toiminnan tarkoituksena on koota
kemiläiset yritykset, kiinteistönomistajat ja Kemin kaupunki yhteen
ja yhdistämään voimansa. Tavoitteena on luoda Kemin keskustaalueesta, Sauvosaaresta ja Coronan alueesta Meri-Lapin keskipiste.
Yhdistys toimii jäsentensä edustajana kaikissa keskusta-alueiden
suunnitteluun, toimintaan ja markkinointiin liittyvissä asioissa.

muuta kiitoksen. Yhteistyö tiimin
kanssa on sujunut hyvin. Paikallisten yrittäjien sitoutumista keskustan kehittämiseen ja hankkeisiin
toivoisin kyllä vahvemmaksi. Osallistumalla saadaan keskustasta entistä vetovoimaisempi kauppaympäristö ja se varmasti näkyy myös
tuloksessakin.
Kaupunki on panostanut keskustan kehittämiseen myös rahallisesti huomattavasti viime vuosina. Sitä
on käytetty esimerkiksi Kemitiimin
kautta tapahtumien järjestämiseen
ja rakennetun ympäristön kehittämiseen, joista uusi kävelykatu ja
valaistusprojekti ovat näkyvimpiä.
- Tänä vuonna kävelykatua elävöittävät lumiveistokset ovat Kemin Matkailun ja Suomen Ladun
yhteisprojekti. Aiempina vuosina
Kemitiimi on vastannut lumirakentamisesta. Kävelykadulle lumirakentaminen ja luistelurata alkavat
olla jo perinne ja sitä on tarkoitus
jatkaa, Vilén kertoo.
Tulevaisuudelta hän toivoo yhteistyön tiivistyvän entisestään.
- Eri toimijoiden yhteistyö ja
koordinointi kaipaa vielä vähän parantamista, Vilén päättää

8

9

Sisu Ekostudio

		 viehättää 						
		 erilaisuudellaan
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KEMILÄINEN

Hankigolfin
maailmanmestaruudet

Teksti ja kuva Janica Karasti

orniossa
toimintansa
aloittaneen Sisu Ekostudion yrittäjä Paula Ahokas on rantauttanut uudella idealla toimivan kahvilansa
joulukuussa myös Kemiin. Tuoreessa liikkeessä on kahvilapalveluiden
lisäksi myös tarjolla kierrätysidealla huonekaluja, sisustamiseen liittyviä tavaroita ja ammattimaista sisustussuunnittelua.
- Se Sisu nimessä tulee sisustussuunnittelusta, Ahokas kertoo.
- Kaikki lähti siitä, että olin hyvä
tekemään voileipäkakkuja. Sitten minulle ehdotettiin, että mikset tee niitä myyntiin. Samoin oli
myös sisustuksen kanssa. Kun kyselijöitä oli, niin päätin, että hankin sitten alan koulutuksen, jotta
uskallan näitä töitä tehdä, sanoo
Ahokas.
Nyt kaksi erilaista alaa yhdistyy
saumattomasti. Huonekalun hankkijoille voi tarjota kaupan päälle
kahvit, sisustustaivaassa seilaavan
vaimon mies voi ottaa hetken rennosti kupposen äärellä odotellessaan ja voileipäkakkuakin saa tilauksesta.
Tornion liikkeen sisustus on
tumma ja siellä on kelottunutta
puuta. Kemissä liike on valoisa,
avara ja raikas, raakapuu on maalattu valkeaksi. Ahokas itsekin
luonnehtii, että liikkeet ovat kuin
yö ja päivä.
Myyntiin voi tarjota tyyliin sopivia puuhuonekaluja. Tarkkaa arviota sopivista on vaikea antaa näkemättä, mutta lastulevyä liike ei
myy.
- Käyn monesti katsomassa tuotteen ja jos se sopii tänne, niin sen
voi joko myydä suoraan minulle
tai myydä sen meidän kauttamme,
silloin otamme siitä provision.
Sisustussuunnitteluun voi saada
pieniä vinkkejä kahvikupin lomassa, mutta suurempiin pulmiin kannattaa pyytää Paula kotikäynnille.
Meitä on kaksi sisustussuunnittelijaa töissä, joten meidät voi saada paikalle myös yhdessä. Kun
toisella on toisenlaiset ideat voi

numero 1/2013

pelataan
Kemissä

vän
ä
t
s
y
ä
päiv
14.2.

Teksti Kati Klaavuniemi | Kuva Veli Kilpeläinen

Ilahduta
ystävää kahveilla

Alla olevat Kemin kahvilat järjestävät 14.2.
ystävänpäivänä yhteistempauksen, jossa
jokaisella mukana olevalla kahvilalla on ihana
tarjous asiakkailleen.

Vie ystäväsi kahville,
kaksi yhden hinnalla.
Mikä olisikaan parempi tapa muistaa ystävää
kuin tarjota hetki aikaa. Tarjouksella saa myös
teetä ja sympatiaa.

Valtakatu 5, (016) 256 811, puh. 040 521 3679

Valtakatu 10, Puh. 040 730 8572

valtakatu 26, Puh. 050 410 3605

Karjalahdenkatu 7
Puh. 044 788 5744
Puh. 044 788 5742
Meripuistokatu 28
Puh. 045 133 0433

asiakas yhdistää niistä parhaat ja
sopivimmat ideat itselleen. Ei tarvitse tehdä kuten televisiossa, että
voit valita vain toisen ja mennä
täysin sen mukaan.
Ekologinen idea on myös sisustussuunnittelun kulmakivi.
- Pyrimme siihen, että asiakkaan
jo olemassa olevia tavaroita käytetään mahdollisimman pitkälle.

Myös turistit ovat löytäneet Sisu
Ekostudion liikkeen.
- Tavoitteena olisikin saada tänne paikallisten käsityöläisten tuotteita jatkuvaan myyntiin, ne ovat
erilaisia matkamuistoja.
Paula Ahokas haluaisi kiireettömän kahvilakulttuurin rantautuvan myös Kemiin.
- Kyllä täälläkin nuorempi pol-

vi sen jo osaa. Tavataan se ystävä
kahvilassa.
Ystävänpäivän kunniaksi 14.
helmikuuta Ahokas lupaa kaikki
kahvilan tuotteet kaksi yhden hinnalla.

Hankigolfin MM-kilpailut keräävät Kemiin lajin harrastajia 8. - 10.3.
Tapahtuman ympärille Lumilinnan läheisyyteen on
rakennettu nähtävää ja koettavaa koko perheelle.

K

emin hankigolftapahtuman taustalla vaikuttaa Kemin Golf Klubin
junioritoimikunta, joka vastaa
järjestelyistä ja toimihenkilöiden rekrytoinnista. Muut yhteistyökumppanit huolehtivat yleisön ja kilpailijoiden
viihtyvyydestä eli aktiviteeteista kisojen aikana.
- Idea kisalle on hautonut mielessäni jo
parisen vuotta. Syksyllä tapasimme sitten
Lapponia Safariksen kavereiden kanssa ja
hanke sai näin uudenlaista osaamista taustalleen, Veli Kilpeläinen Kemin Golf Klubin junioritoimikunnasta kertoo. Kisalla on
Suomen golfliiton siunaus.
- Tavoitteenamme on tapahtuman kautta tuoda esille lajia ja hieman pölläyttää ennakkoluuloja. Samalla potkaistaan käyntiin
uusi koko perheen tapahtuma.

Yleisöystävällinen laji
Tervaharjunkatu 16
Puh. 045 279 3119

Sauvosaarenkatu 3
Puh. 0400 279 061
Puh. 040 526 3990

Palstan kokosi Eva Ilonen

Kisat tuovat lajin yleisön ulottuville miltein
keskelle kaupunkia.
- Kilpailuareena on meren jäällä Kemin
Lumilinnan edustalla. Jäälle rakennetaan
yhdeksänreikäinen kenttä, jolla on viisi par

4 ja neljä par 3 -väylää. Radan rakentaminen aloitetaan pari viikkoa ennen kisan alkua ja kilpailun jälkeen se on yleisön käytössä.
Yhdeksän reiän talvigolfkierros vaatii
aikaa pelaajalta arviolta kolmesta neljään
tuntiin. Yleisö voi seurata kisaa Ravintola
Seilarin edustalta, jonne on järjestetty ohjelmaa kisavieraille.
- Talvigolfia pelataan hymy huulilla, sillä hangella pallo liikkuu ihan erilailla kuin
nurmella. Lupaamme, että kisapäivänä
myös muut pääsevät kokeilemaan.
Hankigolfin MM-kisat pelataan 8.-10.3.
Maailmanmestaruudesta pelataan miesten,
naisten ja junioreiden sarjoissa. Mukaan
mahtuu yhteensä 100 osallistujaa.
- Tarjolla on myös monenmoista muuta
puuhaa lapsille ja perheille pulkkamäestä
moottorikelkkoihin. Kannattaa tulla viihtymään, Kilpeläinen toivottaa.
Tapahtumaan voi tutustua osoitteessa
www.kemingolf.fi
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Sisäinen
tarkastaja
pitää
budjetin
kurissa

11
palaveria pidetään aina tarpeen
vaatiessa, Karjalainen kertoo.
Palkitsevinta hänen mielestään
työssä on kehitysmahdollisuudet.
- Keskeistä työssäni on prosessien kehittäminen ja toiminnan
tehostaminen. Säästöjäkin olisi
hyvä saada aikaan. Olen näköalapaikalla, kuntatyön muutoksia on
mukavaa seurata.
Työtä tehdään pääosin tietokoneella. Tyypillisenä työpäivänään
Karjalainen kirjautuu koneelle
seuraamaan kaupungin talouden
liikkeitä ja viranhaltijoiden päätöksiä. Joskus hän saattaa lähettää
sähköpostilla ehdotuksia ja ohjeistuksia, jos huomaa jossain jotain tarvetta kehittämiseen.
- Kyllä tämä on enemmän sellainen neuvonta- ja palvelutehtävä. En ole täällä etsimässä virheitä
virheiden takia, vaan miettimässä, että miten asiat voitaisiin tehdä vielä paremmin. Kehitysotteella saadaan paljon enemmän
aikaan.
Karjalainen on syntyjään Vaalasta, mutta työt ovat tuoneet miehen pohjoiseen.
- Olen toiminut Keminmaan
kunnan hallintosihteerin sijaisena. Kävin myös Haapaveden
kaupungin talousjohtajana.
Koulutuksen hän on hankkinut
Rovaniemellä Lapin yliopistossa.
- Olen hallintotieteiden maisteri julkisen oikeuden puolelta.
Kauppatieteitäkin on tullut luettua.
Kemissä hän on asunut jo kolmeen otteeseen, joten kaupunki
on tuttu. Viimeisin rupeama on
kestänyt jo neljä vuotta.
- Kemissä on paljon hyviä puolia ja viihdymme perheen kanssa täällä hyvin. Sijainti on hyvä ja
kaupungin sisällä voi liikkua pyörällä paikasta toiseen. Vapaa-aikani menee lähinnä lasten kanssa
touhutessa.

Sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen on tullut päätoimiseksi tarkastajaksi Kemin kaupungin palvelukseen syyskuussa. Aiemmin
työtä on hoidettu puolipäiväisesti.

K

aupungin sisäinen tarkastaja tuo mieleen iäkkään, tiukkapipoisen,
suurennuslasi kädessä
paperipinoa tutkivan salapoliisin
jossain kaupungintalon viimeisessä huoneessa. Totuus on kuitenkin

toinen. Syyskuussa työnsä aloittanut sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen löytyy heti kaupungintalon
ensimmäisestä kerroksesta eikä
asennekaan ole ennakkoluuloja
vastaava. Vastassa on hyväntuulinen mies.

- Sisäisen tarkastajan työhön kuuluu budjettiin asetettujen tavoitteisiin pääseminen. Eli käytännössä
tarkkailen talousarvion toteutumista ja teen siitä neljä raporttia
vuodessa. Lähin suhteeni on kaupunginjohtajaan, hänen kanssaan

Teksti ja kuva Janica Karasti
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Unelma-asumista

KEMILÄINEN
Teksti Janica Karasti | Kuva Pixmac

Kemin 									
RovanRinteellä

K

emin Rovaan kaavoitettu uusi omakotitaloalue RovanRinne on
siinä vaiheessa, että alueelle tehdään jo katutöitä sekä kunnallistekniikkaa. Ensi kesänä sinne
päästään jo rakentamaan. Upealle paikalle suositun Jungon alueen
jatkoksi nouseva asuinalue on tarkkaan harkittu suunnitteluvaiheessa ja siinä onkin otettu huomioon
mm. sellaisia seikkoja, jotka ovat
aiempina vuosina vaikuttaneet
Suomen viihtyisimpien asuinalueiden valintaan.
Toimistoarkkitehti Saija Alakare
kertoo, että tämä näkyy esimerkiksi
siinä, että Kemissä ei ole rajattu kovin tarkkaan asuinalueiden talojen
tyyliä, mutta nyt alue on jaoteltu
niin, että siellä tyyli pidetään mahdollisimman puhtaana kaduittain.
Rakentaa voi joko perinteiseen,
romanttisempaan tyyliin tai modernisti ja minimaalisesti.
- Alue on kaavoitettu siten, että
samalla tiellä on samaa tyyliä ja samaa värimaailmaa, näin omakin
talo pääsee parhaiten oikeuksiinsa.
Mitään tiukkoja värikoodeja meillä
ei kuitenkaan ohjeistuksissa anneta, vaan enemmänkin viitteitä sävy-

maailmasta. Perinteisellä puolella
suositaan lämpimämpää ja modernilla puolella neutraalimpaa ilmettä. Modernilla puolella nähdään
varmasti myös nyt suosittuja laajoja lasipintoja ja pulpettikattoja.
Alueen yksi vetovoimaisimmista
asioista on sen luonnonläheisyys.
- Toivomme, että myös tonteilla pystyttäisiin säilyttämään puustoa ja luontoa mahdollisimman
paljon. Ei ole tarkoituskaan, että
se pitäisi ruohonleikkurilla vetää
tasaiseksi. Tonttien rajoittuminen
puistoon tai metsikköön tuo myös
lisäväljyyttä ja yksityisyyttä jo valmiiksi reilun kokoisiin tontteihin,
Alakare kertoo.
Kemin alueella kaikki uudet
tontit pyritään saamaan yli tuhannen neliön kokoiseksi, RovanRinteeltä löytyy suurempiakin. Tilan
tuntua antavat myös ulkoilumahdollisuudet.
- Alueen laidoilta pääsee valaistulle kuntoreitille, joten voisi sanoa, että pihasta pääsee hiihtämäänkin talvella. Kesällä taas
marjastus ja sienestys on puhtaassa luonnossa hyvin helppoa.
Käytön myötä muodostuu polkuja, jotka yhdistävät asuinalueen

helposti kuntoreittiin. Alueella on
myös mm. jää- ja palloiluhalli eikä
golfviheriöllekään ole pitkä matka.

Hyvää maata
maltilliseen hintaan
Palvelut RovanRinteeltä löytyvät
näppärän matkan päästä. Kauppaan on alle kilometri ja koulu ja
pian rakentuva päiväkoti ovat Kivikolla.
- Keskustaan on muutama kilometri ja kulkemista helpottaa se,
että pyörätiet on pyritty tekemään
mahdollisimman suoriksi, Alakare
tietää.
Alueella on myös varaus esimerkiksi elintarvikekioskille, jonka Alakare näkee todennäköiseksi
ostovoiman lisääntyessä.
- Ensimmäisen vaiheen rakentajille on tarjolla loivempia tontteja, joissa rinnerakentamista ei vielä tarvitse huomioida niin tarkasti
kuin esimerkiksi viimeisessä vaiheessa, jossa on jyrkempää.
Maanmittausteknikko Esa Salmijärvi Kemin kaupungilta uskoo, että
näihin jyrkempiin tontteihin rinneasumisesta haaveilevat pääsevät rakentamaan parin vuoden sisään.

Salmijärvi tietää kertoa myös, että
vuokratonttien neliöhinnasta tulee
hyvin maltillinen esimerkiksi Oulun hintoihin verrattuna.
- Se asettuu noin neljäänkymmeneen senttiin neliöltä vuodessa. Jos
näin hauskasti saa sanoa, niin sehän on puoli-ilmaista etelään verrattuna, Salmijärvi naurahtaa.
Alueen vetovoima on jo huomattu rakentajien keskuudessa,
sillä vaikka tontteja päästään varaamaan vasta 2. toukokuuta, on
kyselyjä ollut jo runsaasti.
- Sen lisäksi, että luonto on lähellä, on myös maaperä rakentamiseen hyvä. Meren läheisyydessä
saattaa kosteampia ja pehmeämpiä
paikkoja olla, mutta tässä kivisessä
harjussa sellaista ongelmaa ei pitäisi löytyä, Salmijärvi sanoo.
Kemissä luontoa lähellä olevia
tontteja löytyy tällä hetkellä myös
Nauskasta, mutta Rovan etuna on
sen läheisempi sijainti keskustaan
nähden.
Lisätietoa:
www.kemi.fi/rovanrinne
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Takajärven 5. ja 6. luokan
opettajat ja oppilaat opiskelevat liikuntaa yhdessä.
Luistelutunnilla ryhmä
jaettiin kolmeen pisteeseen
ja jokaisella ryhmällä oli
oma harjoittelun aihe, myös
ohjaaja pisteessä.

Teksti Heli Veijola | Kuva Jouni Kallankari

Samanaikaisopetuksessa

lyödään viisaat
					 päät yhteen

K

emin koulutuslautakunta asetti puheenjohtaja
Juha Taanilan johdolla
lukuvuoden 2012-2013
yhdeksi painopistealueeksi samanaikaisopetuksen kehittämisen. Samanaikaisopetus liittyy Kemissä jo
muutaman vuoden ajan kouluilla
toteutettuun ns. kolmiportaiseen
tukimalliin. Kol-miportaisen tuen
idea on, että oppilaiden erilaisiin
koulunkäynnin ja oppimisen haasteisiin pystytään vastaamaan heti
niiden ilmetessä. Mallin onnistumisen kannalta tärkeimmät peruspilarit koulun arjessa ovat koulun
ja kodin avoin ja tiivis yhteistyö,
laadukas ja hyvin järjestetty perusopetus, tukiopetus, joustavat
ryhmittelyt,
moniammatillinen

toiminta – sekä nyt uusimpana samanaikaisopetus.
Samanaikaisopetus tarkoittaa
yksinkertaisimmillaan sitä, että
yhdessä luokassa on samaan aikaan kaksi opettajaa. Samanaikaisopetus mahdollistaa koulun
toiminta- ja oppimisympäristön
kehittämisen uudella, ihmisläheisellä tavalla. Nyt luokkaan ei tulekaan uusi tietokone, vaan ihan
oikea opettaja. Oppilailla on useampi aikuinen, jolta saada opetusta ja pyytää apua.
Samanaikaisopetusta voidaan
toteuttaa monella tavalla. Kemissä
samanaikaisopetusta on jokaisella
peruskoululla ja koulut ovat itse
suunnitelleet
toteuttamistavan:
esimerkiksi Kivikon koululla re-

surssiopettaja opettaa 15 tuntia
viikossa yhdessä luokanopettajien
kanssa, Sauvosaaressa samanaikaisopetusta on toteutettu matematiikan opetuksessa, Takajärvellä liikunnanopetuksessa.

Sauvosaaren mallissa
ryhmitellään joustavasti
Sauvosaaren koulussa ensimmäisen luokan luokanopettaja AnnaKaisa Karttusella ja erityisopettaja
Kirsi Tikkalalla on kokemusta samanaikaisopetuksesta yhden lukukauden verran. Yhdessä on suunniteltu, toteutettu ja arvioitu opetusta
kaksi oppituntia viikossa, yleensä
matematiikkaa.
Kirsin ja Anna-Kaisan mieles-

tä mallissa korostuu joustavuus
– erityisesti oppilaiden joustava
ryhmittely. Vuorottelevassa opetuksessa rooleja vaihdetaan saman
tunnin aikana: toinen opettaa ja
toinen auttaa. Välistä on suunniteltu yhdessä, mutta opetuksessa
opiskelijoita on jaettu pistetyöskentelyryhmiin tai pien- ja suurryhmään.
Samanaikaisopetus on opettajien mukaan tuonut arkityöhön
lisää ajatustenvaihtoa oppisisällöistä ja opetusmenetelmistä ja
oppilaiden edistymisestä. Vastuun
jakaminen toisen kanssa auttaa
jaksamaan ja näkemään oppilaan
eri näkökulmasta. Työrauha luokassa on parantunut, kun paikalla
on useampi aikuinen; lisäksi ope-

tus voi olla toiminnallisempaa.
Sauvosaaressa ensimmäisellä luokalla on myös koulunkäynninohjaaja Jarmo Lakso, joka edelleen
avustaa niitä oppilaita, jotka apua
tarvitsevat. Samanaikaisopetus ei
siis tee tarpeettomaksi avustajia –
heitä tarvitaan edelleen oppitunneilla.

Takajärvellä yhdessä
tekemällä opetus tehostuu
ja monipuolistuu
Takajärven koulun luokanopettajat Esa Seretin ja Juri Mäkinen
opettavat liikuntaa 2 - 3 tuntia viikossa yhdessä. Oppilaita tunnilla
on 5. ja 6. luokilta. Samanaikaisopetus toimii liikunnassa hyvin,
sillä oppilaiden jaottelu iän mukaan ei liikunnassa ole välttämättä
paras tapa. Kun esimerkiksi taitotaso huomioidaan ryhmittelyssä
ja harjoitteissa, tulee liikunnasta
mielekästä ja kivaa. Kahden open
yhteistunneista onkin tykätty!
Samanaikaisopetus vaatii enemmän suunnitteluaikaa kuin yksin pidetyn tunnin suunnittelu. Työmäärän lisääntymisestä huolimatta Esa
ja Juri suosittelevat samanaikaisopetuksen kokeilemista muillekin
opettajille. Heidän kokemuksensa
on, että oppilaiden, heikompien
ja edistyneempien, ohjaaminen
helpottuu joustavan ryhmittelyn
avulla ja opettajat pystyvät yksilöllisemmin ohjaamaan kaikkia.
Yhdessä opettaessa opetus tehostuu ja monipuolistuu, kun tunnilla voi tehdä koko ajan opettajan
ohjauksessa harjoitteita. Tällä on
vaikutusta myös oppituntien työrauhaan ja turvallisuuteen.
Anna-Kaisa, Kirsi, Esa ja Juri
summaavat, ettei samanaikaisopetus korvaa perinteistä erityisopetusta, mutta on yksi toimiva
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oppimisen ja koulunkäynnin tuen
muoto, jonka avulla voidaan yhtä
aikaa vastata oppilaan yksilöllisiin
ja toisaalta kaikkien oppilaiden
yhteisöllisiin tarpeisiin sekä jopa
parantaa opetuksen laatua entisestään. Haasteena opettajat näkevät
yhteissuunnitteluajan löytymisen
ja tulevina lukuvuosina riittävän
tuntiresurssin saamisen.

KEMIN UIMAHALLI
MERIPUISTOKATU 28, 94100 KEMI P. 016 259 455
www.kemi.fi/uimahalli

Samanaikaisopetus
on matka jaettuun
opettajuuteen
Opettajan työ on perinteisesti ollut yksin puurtamista. Opettamisesta ja koulusta tulee suurimalle
osalle mieleen perinteinen malli:
yksi opettaja ja paljon oppilaita.
Viime vuosikymmenenä luokkiin
ovat tulleet koulunkäynnin ohjaajat, mutta silti on suuri askel, että
luokkien ovet ovat auenneet myös
opettajakollegalle. Kahden opettajan malli vaatii asenteiden ja
työtapojen uudelleenmuokkausta,
yhteissuunnittelua ja uudenlaista
työskentelytapaa luokkatilanteessa. Jaetun opettajuuden malli on
tulevaisuuden koulun perustyöskentelytapoja.
Aikuisten välisen luottamuksen
ja yhteistyön lisääntymisellä on
myös epäsuora vaikutus oppimiseen. Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan samanaikaisopettajat
ovat uskaltautuneet kokeilemaan
uusia asioita, jopa sellaisia, joiden
lopputuloksesta eivät voi olla varmoja. Vähäisin asia ei ole sekään,
että oppilaat näkevät mallin yhteistyötä tekevistä aikuisista, heidän vuorovaikutuksestaan. Mitä
isot edellä, sitä pienet perässä!

!
• Samanaikaisopettajuus perustuu ammatilliseen tasa-arvoisuuteen.
• Samanaikaisopetus nojaa tiettyihin yhdessä asetettuihin päämääriin
sekä jaettuun vastuuseen.
• Samanaikaisopetus on tietojen ja taitojen jakamista.
• Samanaikaisopetuksesta hyötyvät sekä opettaja että oppilaat.
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Avoinna
Arkisin
Lauantaisin
Sunnuntaisin
* Kassa ja kuntosali

klo 07.00 – 20.30 1)
klo 12.00 – 16.30
klo 09.00 – 16.30
arkisin klo 07 – 20.30
la – su klo 09 – 16.00

) Keskiviikkona 23.1., 20.2., 13.3., 10.4. ja 15.5.2013
poikkeuksellisesti halli suljettu klo 13 – 15.

1

Hinnasto 31.12.2013 saakka
Arkisin klo 7-14
			
Aikuiset
5,50 6
Eläkeläiset
3,70 6
Opiskelijat
3,30 6
Työttömät
3,30 6
Varusmiehet
3,30 6
Nuoret alle 18v
3,30 6
Lapset alle 7v
1,40 6
Hintoihin sisältyy 10 % ALV.

Arkisin klo 14-20.30
la-su, arkipyhät.
6,50 6
4,20 6
3,80 6
3,80 6
3,80 6
3,80 6
1,40 6

Ohjattu vesiliikunta 7.1.2013 alkaen
Avoimet vesitreenit uintimaksu + 2,00 6
Tiistai
klo 07.30
klo 20.00 (teho) miehet
Keskiviikko
klo 14.00 (ikääntyvät) 1)
klo 19.30 (teho)
Torstai
klo 07.30

Aquazumba® uintimaksu + 2,20 6
Maanantai klo 14.00 (ikääntyvät)  

Hydrospinning uintimaksu + 5,00 6
Torstai klo 19.00 Hydrospinning
Ennakkoilmoittautumiset Hydrospinningiin (10 paikkaa)
lippukassalle p. (016) 259 455.

) Keskiviikkona 23.1., 20.2., 13.3., 10.4. ja 15.5.2013
poikkeuksellisesti ikääntyvien vesitreeni klo 12.00.

1
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Voiko
			 maitohampaisiin
	tulla reikiä?
Teksti ja kuvat Taina Alajärvi

Oletteko harjanneet hampaanne illalla?

K

emin suun terveydenhuollon resursseja on
kohdennettu erityisesti lapsiin ja nuoriin jo
vuosien ajan. Tällä hetkellä yhden
hammashoitajan työpanos menee
kokonaan lasten ja nuorten suun
ja siinä samalla muun terveyden
edistämiseen. Annica Marjamaa
onkin tuttu monelle koululaiselle
ja erityisen tuttu nykyisille eskarilaisille.
Terveyden edistäminen suun
terveydenhuollossa on suunnitelmallista työtä. Terveyden edistämistä kehitetään jatkuvasti mm.
saadun palautteen pohjalta. Pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta
ja se näkyy suun terveyden mittareissa. Vuonna 2011 kemiläisistä 5-vuotiaista lapsista 91 %:lla oli
täysin ehjät hampaat, kun Lapin
keskiarvo oli 66,6 %. 12 -vuotiaista 71 %:lla oli vuonna 2011 täysin
ehjät hampaat Lapin keskiarvon
ollessa 52,2 %.
Hammashoidon ja neuvolan

yhteistyöllä edistetään suun terveyttä
Asetus lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta ja neuvolatoiminnasta edellyttää moniammatillisen yhteistyön
kehittämistä, etenkin neuvolan

ja suun terveydenhuollon välillä. ”Kemissä toimintaa on suunniteltu neuvolan ja hammashuollon
yhteispalavereissa”, kertovat suun
terveydenhuollon osastonhoitaja
Marita Kumpulainen ja hammashoitaja Annica Marjamaa. Yhteis-

Suun terveydenhuolto
Kemissä

!

• Karihaaran, Sauvosaaren ja Syväkankaan hammashoitolat
toimivat alueiden terveysasemilla.
• Ajanvaraus vastaanotolle ja särkypäivystykseen
(016) 259 769, ma - to 8.00 - 15.30, pe klo 8.00 - 15.00
Tilastotietoa 2012:
• 12 637 käyntiä hammaslääkärillä
• 3 496 käyntiä suuhygienistillä
• 1 276 käyntiä hammashoitajalla
• 87 alle kouluikäissten ryhmätilaisuutta
• 82 koululaistilaisuutta
Kiireettömän hammashoidon jonossa ei 7.1.2013 tilanteen
mukaan ole yhtään potilasta.

työn parantamiseksi Kemissä on
otettu käyttöön lapsuusiän terveyskortti, jossa on erillinen sivu
suun terveydelle. Hammashoitajan ja terveydenhoitajan yhteinen
ryhmäneuvola edistää luontevasti
yhteistyötä. Terveydenhuollon tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle hyvä suun
terveys mahdollisimman varhain.

Vesi on paras janojuoma
Haasteena suun terveydelle ovat
nuorisokulttuuriin liittyvät tavat,
mm. happamat juomat, epäterveelliset välipalat ja ”roskaruoka”
sekä puutteelliset harjaustottumukset. Pienten lasten kohdalla
haasteena ovat piilosokeri ja makeat
juomat. Neuvontaa ja ohjausta parempaan suun terveyteen kaikenikäiset kemiläiset saavat vastaanottokäynneillä, ryhmätilaisuuksissa
sekä erilaisissa tapahtumissa, esimerkiksi Terveyden edistämisen
päivillä.

Kattavat tarkastukset
Moni tuore vanhempi hämmästyy saadessaan ensimmäisen kutsun hammashoitajan vastaanotolle. Kutsu tulee lapsen ollessa
puolen vuoden ikäinen. Ensimmäisellä käynnillä vanhemmat
saavat ohjausta ja neuvontaa minkä lisäksi vanhemmilta otetaan
”reikäbakteeri”-näyte. Samainen
näyte otetaan lapselta toisella vastaanottokäynnillä lapsen ollessa
1,5 vuoden ikäinen. Ennen koulunkäynnin aloittamista lapsi tapaa hammashoitajan ja tarvittaessa hammaslääkärin 3-vuotiaana,
4,5-vuotiaana ja 6-vuotiaana. Kemiläisille lapsille tehdään siis kaksi tarkastuskäyntiä enemmän kuin
asetus velvoittaa. Kaikki olennainen suun terveyden kannalta tapahtuu kahden ensimmäisen vuoden aikana, joten pieniin lapsiin
panostus on todella kannattavaa;
lapsi säästyy monelta murheelta.
Korjaavat toimenpiteet ovat aina
haaste pienelle lapselle.
Myös koululaisilla suun terveydenhuollon käyntejä on enemmän kuin asetuksen määräämät
kolme kertaa. Kemissä koululaiset käyvät hampaiden ja suun tarkastuksissa vähintään kuusi kertaa
9 kouluvuoden aikana. Koululaisten neuvonnassa korostuvat yksilöllisyys sekä teemat, joista on
puhuttu kouluilla järjestetyissä
ryhmätilaisuuksissa. Annica kertoo, että viimeksi on Syväkankaan koululta oltu yhteydessä ja
pyydetty puhumaan happamista
juomista sekä tupakan ja nuuskan
haitoista suun terveydelle.

Karkiton päiväkoti,
karkiton koulu
Kemissä kaikki päiväkodit ovat
karkittomia. Käytännössä tämä
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että
lasten syntymäpäiviä ei enää päiväkodeissa juhlita karkkien ja
keksien voimalla, vaan huomioimalla syntymäpäiväsankari muuten vaikkapa onnittelulaululla ja
hienolla kortilla. Karkittomasta päiväkodista on helppo siirtyä
karkittomaan kouluun.
Karkittomuus jatkuu Hepolan, Sauvosaaren, Syväkankaan
ja Takajärven kouluilla. Hepolan
koulun oppilaskunnan kahvilan
karkittomuuteen otettiin mallia
Syväkankaan koululta. Viisi vuotta toiminnassa ollut kahvila saa
toimintaansa varten tarvittavan
tuoton pienellä katteella myymis-
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tään tuotteista. ”Ja kertynyt voitto käytetään kaikkien oppilaiden
hyväksi. Hankitaan vaikka pelejä yhteisiin tiloihin” kertoo Hepolan koulun oppilaskunnan puheenjohtaja Katariina Lehtiniemi.
Hepolan koulun kahvio on avoinna aamun välitunnilla ja ruokatunnin jälkeen. ”Kauppa käy,
vaikka karkkia ei ole myynnissä”,
kertovan tiskin takaa myyntivuorossa olevat 8 luokan tytöt. Hyllyiltä löytyy mm. myslipatukoita, ananasmurskaa, pilttipurkkeja,
tonnikalaa ja hedelmiä sekä ksylitolipurkkaa ja toisinaan myös ksylitolikaramellejä.

Pekka, Kalle ja Eeva
”Hyvää Huomenta kakille! Ottakaa omat hammasharjanne niin
laitetaan niihin voima-ainetta”,
aloittaa Annica Hepolan eskarilaisten kanssa. Nimikoidut hammasmukit ja -harjat ovat siististi
rivissa omalla hyllyllään. ”Oletteko harjanneet hampaanne illalla?”
Kaikki 25 vuorollaan paikalla ollutta eskarilaista nostaa kätensä
ylös. ”Entäs aamulla ennen eskariin tuloa?”
Viiden lapsen ryhmät etenevät
Annican ohjauksessa samalla tavalla. Ensin harjataan alakerrasta
Pekka Poskihammas, sitten Kalle
Kulmahammas ja Eeva Etuhammas. Kun alakerta on ”siivottu”
siirrytään yläkertaan. Kun hampaat on harjattu, Annica kurkistaa
jokaisen lapsen suuhun ja huomaa niin poislähteneet kuin hienosti hoidetut hampaat.
”Eskarilaisten vanhemmilta on
tullut paljon hyvää palautetta
joka puolelta Kemiä” kertoo Annica. Lapset oppivat ja omaksuvat helposti hyviä tapoja. Päivähoidossa ja esikoulussa aloitettua
suun terveyden edistämistä jatketaan kaikilla Kemin kouluilla.
Lapset voivat tarvittaessa opettaa
myös vanhempiaan, ajan kuluessa myös hampaiden harjaamisohjeet ovat muuttuneet. ”Olisi hienoa, jos opitut terveyttä edistävät
hyvät tavat pysyisivät mukana aikuisikään asti.”
Ja entäs se maitohampaiden
reikiintyminen? Myös maitohampaat voivat reikiintyä ja niistä pitää huolehtia yhtä hyvin kuin pysyvistä hampaistakin.

Kemiläinen lehdessä avattiin viime vuoden
helmikuussa 100 ideaa-kampanja, jossa kerättiin
kuntalaisilta kehittämisideoita omasta
kotikaupungista. Ideoita haluttiin nimenomaan
kuntalaisilta, jotka ovat kaupunkimme palveluiden
käyttäjinä parhaita asiantuntijoita kehittämään
kaupunkia ja sen palveluita.
Ideoita tuli runsaati ja niillä oli selvästi vaikutusta vuoden 2013
budjettivalmisteluun. Kaupunkilaisten huoli kaupungin puistojen, uimarantojen ja vapaa-ajanviettoalueiden siisteydestä ja heikosta kunnosta huomioitiin ja tulevalle kesälle Mansikkanokan
uimarannan kunnostukseen osoitettiin määräraha samoin puistoalueiden kunnossapidon tasoon lisättiin varoja ja käsipareja.
Monissa ideoissa tuotiin myös esille halua lisätä tapahtumia
ja erityisesti kulttuuriatapahtumia katukuvassa. Vuodelle 2013
on tarkoitus osoittaa erillinen määräraha yhdistysten ja järjestöjen käyttöön uusien tapahtumien synnyttämiseksi. Asian lopullinen päättäminen tapahtuu kaupunginahallituksen helmikuun
kokouksessa.
Sahansaarenkadun alikulun rakentaminen pohjoisten kaupunginosien lasten koulutien turvaamiseksi sai myös runsaasti huomiota ideoissa ja pitkään odotettu alikulun rakentaminen
käynnistyy kesän korvalla kunhan suunnitelu- ja tarjouskilpailuvaiheet toteutetaan. Monia pienempiä ideoissa esille tulleita
asioita on viety eteenpäin ja osa ideoista on yhä valmistelussa.
Kaikkia ideoita ei luonnollisestikaan voitu ottaa mukaan valmisteluun, osa esille tulleista ideoista ei ollut edes kunnan toimivallan parissa.
Kiitoksia aktiivisuudesta ja innosta parantaa kaupunkia entistä viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi paikaksi asua.
Jukka Vilen, kansliajohtaja
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Poimintoja
lumenveiston
SM-kilpailuista
11.-13.1.2013

talvikaupungin
touhua
Täiköntorin
luisteluradan
tunnelmia
päivällä ja yöllä

Mäenlaskua
Jungossa

