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Väkevä kasvun aika on ohi, epävarmuus valtaa mielen, vilu ja viima 
tuntuu ikääntyvissä harteissa, työ ei aina oikein maistu, omassa nurkas-
sa kyhjötetään, valoa ei näy horisontissa. Yhteistyö on vaikeaa, epäluu-
lo rajan takana olevaa kohtaan on suuri, sanoilla ja teoilla on runneltu 
kanssakäyminen hankalaksi. Omasta tornista ei uskalleta liikkua ja siel-
tä pälyillään epävarmana ympärilleen, koska edessä oleva ongelmien 
kenttä pelottaa ja tuntuu ylipääsemättömältä. Ympärillä ryskyy ja nati-
see – suo upottaa. Parasta tarrautua tiukasti nykyhetkeen ja omaan erin-
omaisuuteen, syyttää muita ongelmista ja toivoa, että aika tai joku muu 
taho hoitaa ongelmat. Joku joka kävelee vetten päälle ja muuttaa velat 
saataviksi.
 Tuntuuko tutulta, osuuko murheellinen kuvaus Euroopan pitkitty-
neeseen talouskriisiin viime vuosille, Suomen hallituksen kompuroin-
tiin viime kuukausille vai Peräpohjalaisen kunnallispäättäjän aatoksiin 
viime päivinä?
 Kyisen pellon ja upottavan suon yli olisi kuitenkin mentävä, rys-
keestä ja natinasta huolimatta, mieluiten heittämällä ja määrätietoises-
ti, eteen tulevaa pelkäämättä, yhtenä joukkona. Paikoilleen ei saa jäädä 
makaamaan, vaikka edessä oleva muutos hirvittää. Ei voida enää ajatel-
la, että parempi tuttu paha kuin tuntematon hyvä. 
 Ei tarvita Itämaan kolmea viisasta miestä meitä opastamaan tai jo-
tain muuta tahoa hoitamaan ongelmia. Euroopan, Suomen ja Peräpoh-
jolan ongelmien ratkaisuun on olemassa paljon tietoa ja ratkaisumalle-
ja, enemmän kuin nuo kolme tietäjääkään olisivat osanneet ohjeistaa. 
Olimme onnekkaita, näimme nykyisen hyvinvointiyhteiskuntamme 
huippuhetket, siihen mahtui paljon hyvää, paljon kaunista, onko nyt 
tullut aika viimeiseen tiimaan? 
 Sopeuttavat ratkaisut eivät ole mukavia ja helppoja, mutta niiden 
avulla pelastetaan meidän ja läheistemme tulevien vuosien hyvinvoin-
timme. Ei kansa tyhmää ole, se ymmärtää taatusti mitä yli varojen elä-
misestä ja liiallisesta laverilla makaamisesta seuraa. Katto vuotaa ja pe-
rustus pettää, alkaa tulla lunta tupaan ja porstuaan, paleltaa. Tässä ajassa 
ei edes kansanedustajaehdokas voi luvata yhdeksää hyvää ja kymmentä 
kaunista, nyt on puhuttava niin totta kuin vain osaa.
 Ei saa antaa menneisyyden haamujen johtaa näköalattomuuteen, ei 
käpertyä nurkkaan ja pälyillä epävarmana ajan ryskettä omaan totuu-
teen sekä oman heimon ja kylän paremmuuteen uskoen. Ei ehkä ole 
vielä totuuden aika sillä totuus on hyvin suhteellista, mutta taatusti on 
muutoksen aika. Kaukana paha maailma ja sen kotkotukset oli toimi-
va ajatus Impivaarassa, valitettavasti se ei enää päde tänään Törmävaa-
rassa, globaali maailma on täällä nyt ja se vaikuttaa meihin joka hetki. 
Maailma muuttuu ja meidän on muututtava. Muutoksen vastustaminen 
johtaa rappioitumiseen ja voi johtaa turhautumiseen ja jopa radikalisoi-
tumiseen.
 Meidän on pelastettava itse itsemme tämänkin vaikean ajan pyörityk-
sestä, siitähän meillä on kansana kokemusta menneiltä vuosilta aivan 
riittävästi, tälläkin kertaa yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä, konsen-
suksessa. Niin ikääntyneen hyvinvointivaltion kuin natisevan kuntara-
kenteenkin on tämän vastustajan edessä nöyrryttävä, tätä vastustajaa 
ei ole kukaan voittanut: ei kuningas, ei keisari, ei politbyrookaan. Tätä 
vastustajaa ei voi voittaa, sen kanssa on liittouduttava, on kuljettava sen 
rinnalla, on sopeuduttava muutokseen. Vain hyväksymällä muutoksen 
voi voittaa - ja meillä on paljon voitettavaa.

Jukka Vilén
kansliajohtaja

uSKaLLaMMeKo
voittaa?
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Teksti ja kuvat Kati Klaavuniemi

Upeita asuja, säihkyviä 
hymyjä ja vauhdin hurmaa. 
Taitoluistelu on visuaalinen 
laji, joka viehättää erityisesti 
tyttöjä. Lajin salat avautuvat 
Kemin Lämäreiden treeneissä.

Taitoluistelu on taitolaji, 
jossa harrastajia kiehtoo 
lajin monipuolisuus. Var-
sinaisten lajitaitojen kar-

tuttamisen lisäksi lapsi tai nuori 
pääsee mukaan musiikin, rytmin, 
ilmaisun ja tanssin maailmaan. 
Hän oppii hallitsemaan oman ke-
honsa ja pystyy nauttimaan terän, 
vartalon ja jään yhteistyönä tuot-
tamasta vauhdista. Jääharjoittelun 
lisäksi taitoluistelun valmennus-
ryhmissä harjoitellaan lajitaitoja 
oheisharjoituksissa sekä tanssilli-
suutta sekä liikkuvuutta.
 Kemin Lämäreissä taitoluis-
telijoita on jo reilu 60 eri ikäistä 
neitokaista. Ryhmiä löytyy aloit-
telijoille, aloitteleva muodostel-
maryhmä sekä kilpaileva muo-
dostelmaryhmä. Päävalmentajana 
toimii Anneli Kunnari. Taitoluis-
telijoiden kilpaileva muodostel-
maryhmä Icebreakers kilpailee 
vuoden aikana noin kolme ker-
taa. Muut ryhmät testaavat taito-
jaan erilaisissa näytöksissä.
 Muodostelmaluistelu on näyttä-
vä laji. Se on taitoluistelun jouk-
kuemuoto. Suositussa joukkuela-
jissa yksilöistä koostuvan ryhmän 
tavoitteena on luistella ohjelma-
suorituksensa mahdollisimman 
yhtenäisesti ja samanaikaisesti eri-
laisia askeleita, liukuja, piruetteja 
ja nostoja valitun musiikin luon-
netta esittäen.

Maija ja Maria harjoitte-
levat Timitec Areenalla

Kemiläiset nuoret taitoluisteli-
jattaret Maija (7-vuotta) ja Maria 
(6-vuotta) Nikupeteri luettelevat 
innoissaan erilaisia hyppyjen ja 

piruettien nimiä, kun heiltä kysyy, 
mikä taitoluistelussa on kivointa.
 - Me opeteltiin luistelemis-
ta ensin luistelukoulussa ja sitten 
päästiin tähän aloittelevaan muo-
dostelmaluisteluryhmään, Maija 
kertoo. 
 - Harjoituksia on kahdesti vii-
kossa. Meidän ryhmässä minä 
olen nuorin ja vanhin on 14-vuoti-
as. On kiva kun on monenikäisiä 
kavereita, Maria summaa.
 - Meille tärkeintä on, että lapset 
harrastavat ja harrastuksissa on 
mukavaa. Täällä hallilla on myös 
vanhempien kesken hyvä tsemp-
pihenki, Päivi-äiti muistuttaa. 
 Vanhempien mielestä taitoluis-
telu on monipuolinen harrastus 
ja puitteetkin ovat kohtuullisessa 
kunnossa. Taitoluisteluharjoitus-
ten lisäksi tytöillä on viikoittain 
lajia tukevaa tanssillista jumppaa 
ja kesäisin pelataan tietysti jalka-
palloa.
 Maija ja Maria eivät vielä osaa 
sanoa, muodostuuko lajista heille 
kilpaura, mutta laji kiinnostaa ja 
haaveena on päästä taitoluistelu-
leireille.
 - Me katsotaan taitoluistelua te-
levisiosta ja samalla harjoitellaan 
temppuja, Maria kuittaa ja näyt-
tää samalla, kuinka kolmoishyppy 
tehdään ilman luistimia.

JääprinSeSSaKSi      
 tuLLaan          
  harJoitteLeMaLLa

Mikäli innostuit taitoluistelusta, 
ota yhteyttä Kemin Lämäreihin 

puh.	040	848	0539

!

Maija ja Maria Nikupeteri ovat 
Lämäreiden tuoreinta jääprin-
sessajoukkoa. He luistelevat 
ryhmässä nimeltään aloittele-
va muodostelmaluistelu.

Joulukuussa Timitec areena täyttyi pienistä ton-
tuista. Kuvassa Luistelukoulun jääprinsessoja.
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Ota joku päivä kohteeksi 
taidemuseo

Keväällä 25.3. saakka taidemu-
seossa on esillä puhuttelevia va-
lokuvia Itämeren pinnalta – ja 
pinnan alta ja 10.4. alkaen grafiik-
kaa taidemuseon omista kokoel-
mista. Historiallisessa museossa 
on omasta kotikonnustamme ker-
tova perusnäyttely Meren ja joen 
kaupunki, ja vaihtuvien näyttelyi-
den tilassa voi tutustua teatterin 
lavastaja Kalle Nurmisen kiehto-
vaan näyttelyyn 3.5. saakka.

Oletko koskaan 
käynyt konsertissa? 

Voi olla ylentävää ”lentää” musii-
kin mukana. Kemin kaupungin-
orkesterin konsertti, Sibelius 150 
vuotta, soi 24.2. Kemin kirkossa 
kapellimestari Erkki Lasonpalon 
johtamana. Pääsiäisen aikaan 31.3. 
voit kuunnella kirkossa Johan-
nes-passiota kaupunginorkeste-
rin, Länsi-Pohjan oratoriokuoron 
ja Sofia Magdalena- kamarikuo-
ron esittämänä. Kuoronjohtaja-
na ja kapellimestarina on Raimo 
Paaso. Johannes-passiossa kuul-
laan Sebastian Bachin ensimmäi-
nen suurimuotoinen teos, joka on 

kuvaus pääsiäisen tapahtumista. 
Taatusti sykähdyttävä elämys!
 Kemin kaupunginorkesterin ja 
teatterin vappukonsertin aiheena 
on Myrskyluodolta Pohjolaan – 
suomalaiset musikaali- ja näyttä-
mösävelmät. Vappukonserttia joh-
taa kapellimestari Jarkko Kiiski.
 Länsi-Pohjan Jousikvartetti esit-
tää kevään aikana elokuvamusiik-
kia mm. Titanic, Mission Impos-
sible ja Kummisetä -elokuvista. 
Jousikvartetti kiertää näillä esityk-
sillään Länsi-Pohjan alueella ja Ke-
missä konsertti on Rytikarin työ-
väentalolla 18.3. Jousikvartetin 
konsertteja on muitakin, mm. Bachin 
jalanjäljissä Kemin kirkossa 14.4., ja 
Kemin Pirtillä Romantiikkaa il-
massa 10.2. ja Kevätsoitto 22.5.

Oppilaskonsertteja ja uusien 
oppilaiden rekrytointia

Opetustoiminnan ohella Länsi-
Pohjan musiikkiopisto järjestää 
kevätlukukauden aikana Kemissä 
myös useita konsertteja. Oppilas-
konserteissa kulttuurikeskuksen 
Sointu-Salissa ja kirjaston laval-
la voi kuulla musiikkia pienten ja 
vähän isompienkin soittajien esit-
tämänä useana tiistai-iltana. Jousi-
musiikkia kuullaan Pirtin salissa ti 

12.5. Toukokuu huipentuu la 16.5 
Laulajien Juhlakonserttiin, jossa 
esiintyy laulun lehtori Jouko Jun-
tusen oppilaita vuosien varrelta. 
Pop- ja jazzlinjan opiskelijat esittä-
vät osaamistaan pe 22.5. kulttuu-
rikeskuksen suuressa auditorios-
sa. Musiikkiopiston lukuvuoden 
päätöskonsertti on Kemissä Sauvo 
Salissa ti 26.5.2015. Kaikkiin kon-
sertteihin on vapaa pääsy. Musiik-
kiopiston uudeksi oppilaaksi voi 
hakeutua 1.4. – 6.5.2015 välisenä 
aikana osoitteessa www.kemi.fi/
musiikki. Musiikkileikkikoululais-
ten (3 – 6 v.) ilmoittautuminen on 
auki 4. – 22.5.2015 samassa osoit-
teessa.

Rakkautta ilmassa estradilla

Kemin kaupunginteatterissa on 
kevään teemana rakkaus ja toi-
sesta välittäminen.  Mikäs sen tär-
keämpää. Joku rakas voi istah-
taa sinunkin viereen katsomossa.  
Helmikuussa ensi-iltaan tulevassa 
Yökaudet-näytelmässä kerrotaan 
intohimoisesta irlantilaisperhees-
tä, jonka naisväen elämä menee 
sekaisin, kun taloon tulee nuori 
ja komea näyttelijä.  Maaliskuus-
sa esitettävä American Monkey 
on jotain sellaista, mitä et ole Ke-

missä ennen nähnyt. Se on nel-
jän pohjoisen teatterin Rovanie-
men, Kajaanin, Kemin ja Oulun 
yhteinen tuotanto, hyytävä kuva-
us tosi-tv:n laulukilpailukarsinnas-
ta. Yleisön toivomia runoja voit 
kuunnella teatterin lämpiössä 1.4. 
alkaen. Ohjelmistossa jatkavat ke-
väällä vielä farssi Täydellisistä 
häistä ja Anjan erinomainen elä-
mä. Nuorisolinjan omaa ensi-iltaa 
voi tulla katsastamaan 23.5.

Kirjasto palvelee

Kirjastossa aika kuluu hulp-
peasti. Siellä saat itse valita mitä 
haluat lukea. Kemin kirjastoauto 
Merilokki ei enää kulje, mutta kiit-
tää asiakkaitaan ja yhteistyökump-
paneitaan kuluneista vuosista.
 Kirjasto kehittää parhaillaan 
uusia hakeutuvia palvelumuoto-
ja. Yleisölle suunnattuja tapahtumia 
kirjastossa on Heli Luokkalan kir-
janjulkistamistilaisuus ja Lukulam-
pun alla -lukupiirit sekä Satuhetket.

Avoimia yleisöluentoja
tarjolla

Kiinnostavatko terveysluen-
not? Kemin Kivalo-opisto järjes-
tää useita avoimia yleisöluentoja 

Mitä teKiSit KevääLLä?
Kun pakkanen paukkuu, eikä televisiosta tule mielenkiintoista, vietä vaikka kulttuuripäivä!
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Kemin Kulttuurikeskuksen pienes-
sä auditoriossa. Tule kuuntelemaan 
filosofian tohtori, biologi ja ravin-
toasiantuntija Christer Sundqvistin 
luentoa 17.2. aiheesta kuinka tärke-
ää on Henkinen ravinto, ja Rento-
us ja hengähdyshetket kiireiselle 
ihmiselle 24.3. Täyttä elämää sai-
raudesta huolimatta -luentosarjat 
jatkuvat kokemuskouluttajien vetä-
minä. Kivalo-opistolaisilla on useita 
omia konsertteja maalis-huhtikuus-
sa ja opistossa on lyhytkursseja, joi-
hin vielä ehtii ilmoittautua.

Jos jäseniäsi kivistää, 
vesi vanhin voitehista

Kemin Uimahallia ei turhaan 
kehuta Suomen kauneimmaksi ja 
siisteimmäksi vesiliikuntapaikaksi.
 Uimahalli järjestää uintikilpai-
luja, uimakouluja, naisteniltoja, eri 
ryhmille suunnattua vesiliikuntaa 
ja kuntosaliharjoittelua. 

Puuhaa lasten kanssa 

Lastenkulttuurikeskus toimii Val-
takatu 22:ssa, Sauvotalossa. Las-
tenkulttuuri järjestää maksutonta, 
Avointa taidetoimintaa alle kou-
luikäisille lapsille keskiviikkoisin 
klo 10 – 12 aina 27.5. asti. Taide-
toimintaan voivat osallistua perhe-
päivähoitajatkin.
 Vauvatkin nauttivat kuvatai-
teesta. Alle 1–vuotiaiden vau-
vojen värikylpypajoja on 22.1. 
– 26.2. Yli 12-vuotiaat ovat ter-
vetulleita Manganpiirtokurssil-

le 7.2. ja 14.2. Hiihtolomaviikolla  
3 – 8 -vuotiaille lapsille on tarjol-
la Poniseikkailua lastenkulttuuri-
keskuksessa. Poniseikkailua työ-
pajoineen järjestetään 2. – 8.3. klo 
12 – 16. Oman sukkaponinkin voi 
rakentaa Sukkaponipajassa 28.3. 
klo 12 – 15.
 Kemin Uuden Sarjakuvakes-
kuksen sarjakuvanäyttely ava-
taan Sauvotalossa 24.4. ja sarjaku-
vapajoihin voi osallistua 25.4. – 26.4. 
Lasten ja nuorten valtakunnalli-
sen sarjakuvakilpailun aiheena on 
tänä vuonna Minun kiva päivä. 
 Nuorisotoimi järjestää Nuori-
kulttuuri – Sounds -tapahtuman 
Takajärven nuorisotilalla 21.2. ja 
CoronaRockin Sauvosalissa 28.2.
 
Teksti Irja Kavasvuo
Kuvat Kemin kaupungin, Kemin 
kaupunginteatterin ja Kemin kau-
punginorkesterin arkistot

Vietä ystävänpäivää ystäväsi kanssa - 
hyödy näistä tarjouksista!

Ystävänpäivänä	14.2.2015:

Kemin taidemuseo ja historiallinen museo

kaksi sisäänpääsyä yhden hinnalla 

Kemin Keila- ja Tennishalli

keilarata 10€/h klo 12.00-17.00
hohtokeilaus 14€/h klo 17.00-21.00

varaukset	puh.	045	279	3119		

Kemin kaupunginteatteri
Anjan lähes erinomainen elämä -näytelmän 

klo 14 esitykseen
kaksi yhden hinnalla

varaukset	lippukassalta,	puh.	(016)	258	232

Pääsiäiskonsertti 31.3.2015
Kemin kaupunginorkesteri:

Ystävänpäivän	tarjouksena	Pääsiäiskonserttiin	31.3.	

kaksi lippua yhden hinnalla
orkesterin	toimistolta	13.2.2015	mennessä	lunastettuna

varaukset	puh.	040	091	3670

Kemi        you!

YStävänpäivä-
tarJouKSet
KeMiLäiSiLLe

!
Tervetuloa tapahtumiin! 
Lisätietoja näistä ja muista 
tapahtumista löytyy mm. www.
kemi.fi/tapahtumakalenteri. 
Tapahtumakalenteriin voivat 
kemiläiset seurat ja järjestöt 
ilmoittaa omia tapahtumiaan 
myös em. linkin kautta.
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UIMAHALLI

KemTU 50-vuotta uintikilpailut 7. – 8.2.2015
Kemin Työväen Uimarit juhlii kilpailujen merkeissä. 
Kilpailuja voi tulla katsomaan klo 10 alkaen.

Naisten ilta ke 25.2.2015 klo 17 –  22
Ohjattua vesiliikuntaa, kuntosalia, hemmotteluja, tunnelma-
valaistusta kahviopalveluineen.

Uimakoulut hiihtolomaviikolla 10
Paikat on varattu Kemi-Keminmaalaisille lapsille. Ilmoittautuminen 
puhelimitse numeroon 040 725 0487 keskiviikosta 18.2.2015 klo 7.30 
alkaen.

Hiihtolomaviikon kurssit 2. – 6.3.2015
Vesileikkikoulu  
kurssi 1 klo 9 – 9.45
kurssi 2 klo 13 – 13.45
kurssi 3 klo 15 – 15.45
Merenneidot  
kurssi 1 klo 10 – 10.45
kurssi 2 klo 12 – 12.45
kurssi 3 klo 16.15 – 17.00

Kesäuimakoulut järjestetään 1. – 26.6.2015

Muutokset Pääsiäisen aukioloajoissa
to 2.4.2015 klo 7 – 17.30
pe 3.4.2015 suljettu
la 4.4.2015 klo 12 – 16.30
su 5.4.2015 klo 9 – 16.30
ma 6.4.2015 klo 9 – 16.30
Uimahalli suljettuna seuraavina keskiviikkoina klo 13 – 15:
11.2., 18.3. ja 6.5. Ikääntyvien vesitreeni näillä kerroilla klo 12.00. 

LASTENKULTTUURIKESKUS
Sauvo-talo, Valtakatu 22

Avoin taidetoiminta keskiviikkoisin klo 10 – 12 kevään ajan aina 27.5. asti.
Vauvojen värikylpypajat alle 1-vuotiaille 22.1. – 26.2. 
Ennakkoilmoittautuminen
Manganpiirtokurssit yli 12-vuotiaille 7.2. ja 14.2. klo 12 – 15 
Ennakkoilmoittautuminen
Poniseikkailu ja työpajat 3 – 8  -vuotiaille 2. – 8.3. klo 12 – 16
Poniseikkailuun koulu- ja päivähoitoryhmille  9. – 31.3. 
Ennakkovaraukset
Sukkaponipaja 28.3. klo 12 – 15. 
Kemin sarjakuvakeskuksen sarjakuvanäyttelyn avajaiset 
Sauvotalossa 24.4 ja sarjakuvapajat 25. – 26.4. klo 12 – 15.

Lasten ja nuorten valtakunnallinen sarjakuvakilpailu 
Aihe: Minun kiva päivä
Ohje: Piirrä yhdelle sivulle mahtuva sarjakuva, jossa ruutumäärä on   
vapaa. Työ voi olla mustavalkoinen tai värillinen. Työn koko A4 tai   
A3. Kilpailusarjoja on kaksi; 12-vuotiaat ja nuoremmat sekä 13 – 18   
-vuotiaat. Molemmissa sarjoissa palkitaan kolme parasta työtä. Työt   
toimitettava 28.5. mennessä Lastenkulttuurikeskukseen.

KAUPUNGINORKESTERI

Sibelius 150 vuotta konsertti, ti 24.2.2015 klo 19, Kemin kirkko
Johannes-passio, ti 31.3.2015 klo 19, Kemin kirkko 
Kaupunginorkesterin ja teatterin Vappukonsertti
Myrskyluodolta Pohjolaan – suomalaisia musikaali- ja 
näyttämösävelmiä pe 1.5.2015 klo 15, Sauvon juhlasali

LÄNSI-POHJAN JOUSIKVARTETIN KONSERTTEJA

Elokuvamusiikkia
ke 18.3. klo 19, Kemi, Rytikarin työväentalo
Bachin jalanjäljissä
ti 14.4. klo 19, Kemin kirkko
Musiikkia Pirtillä
Romantiikkaa ilmassa, Musiikkia Pirtillä I, ti 10.2. klo 19 Kemin Pirtin Sali
Kevätsoitto, Musiikkia Pirtillä II, pe 22.5. klo 18 Kemin Pirtin Sali

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO

Oppilaskonsertteja Sointu-Salissa ti 17.2. ti 17.3. to 26.3. ke 15.4. ja 
ti 5.5. klo 19
Oppilaskonsertteja Kirjaston lavalla ti 3.2. ja 14.4 klo 18
Jousimusiikkia Pirtin salissa ti 12.5. 
Laulajien juhlakonsertti la 16.5.
Pop- ja jazzlinjan opiskelijoiden konsertti Kulttuurikeskuksen 
suuri auditorio pe 22.5. klo 18
Musiikkiopiston juhlavuoden päätöskonsertti Sauvo Salissa ti 26.5. klo 19

KEMIN TAIDEMUSEO

Dreaming of the Sea 23.1. – 25.3.
Jukka Rapon ja Lauri Rotkon puhuttelevia valokuvia Itämeren 
pinnalta – ja pinnan alta
Vaihtelevaa pilvisyyttä
Grafiikkaa taidemuseon omista kokoelmista 10.4. – 31.5.2015

KEMIN HISTORIALLINEN MUSEO

Perusnäyttely Meren ja joen kaupunki
Vaihtuvien näyttelyiden tilassa Kalle Nurmisen näyttely 
11.1. – 3.5.2015

KeMiSSä tapahtuu  KevääLLä 2015



KEMIN KAUPUNGINTEATTERI

Kevään ensi-illat 
Rebecca Lenkiewicz Yökaudet ensi-ilta 21.2.2015
Mihkel Raud American monkey ensi-ilta 10.3.2015
Toiverunoja ensi-ilta 1.4.2015
Boom kah! Meidän maailma, teatterin nuorisolinjan ensi-ilta 23.5.2015
Lisätietoja teatterin ohjelmistosta ja vierailijoista www.keminteatteri.com

KIVALO-OPISTO
Avoimille yleisluennoille vapaa pääsy.

Henkinen ravinto, Kulttuurikeskus pieni auditorio ti 17.2.2015 klo 18 
Filosofian tohtori, biologi ja ravintoasiantuntija Christer Sundqvist luennoi 
Rentoutta ja hengähdyshetkiä kiireiselle
Kulttuurikeskus, pieni auditorio ti 24.3. klo 18
Täyttä elämää sairaudesta huolimatta -luentosarjat 
Kulttuurikeskuksen pienessä auditoriossa
Kilpirauhasen vajaatoiminta 21.1. klo 18 
Kokemuskouluttaja Raili Kuusela.
MS-sairaus 4.2. klo 18  
Kokemuskouluttajat Mirva Jänesaro ja Sinikka Myllyoja
Aivovamma 18.2. klo 18
Mielenterveys ja päihdekuntoutunut 4.3. klo 18 
Kokemuskouluttaja Keijo Lappalainen
Niveltietoa 18.3. klo 18 Kokemuskouluttaja Anna-Liisa Kemi.

Kivalo-opiston lyhytkursseja keväällä: Innostu mosaiikista, Suggesto-
pediset englanninkielen kurssit, Puutarhakurssi, Kaunis ja viihtyisä 
kotipiha, Hoitavat yrtit, Hyötytarha luomumenetelmin ja 
Matematiikan valmennuskurssi tekniseen koulutukseen pyrkiville. 

Tapahtumat ja konsertit
Seniorikuoro Sykkeen ja Mieskuoron yhteiskonsertti 
la 14.3. klo 16 Sauvo-sali
Oratoriokuoro yhdessä Kemin kaupunginorkesterin kanssa 
ti 31.3. klo 19
Laululeidien konsertti la 11.4. Sauvo-sali 
Sekakuoro Ajan Laulu, Muuttuvat laulut -konsertti 
la 18.4. klo 15 Sauvo-Sali 
Kemin toimipisteen soitinopiskelijoiden matinea 
ke 22.4. klo 18 Kulttuurikeskuksen Sointu-sali
Opiston musiikillinen kevätmatinea 
to 23.4. klo 18 teatterin suuri näyttämö

KEMIN KAUPUNGINKIRJASTO

Satuhetket parillisen viikon keskiviikkona klo 17.30
Kirjanjulkistustilaisuus 10.2. Heli Luokkala
Lukulampun alla -lukupiiri kokoontuu tiistaisin 17.2. 17.3. 14.4.
ja 5.5. klo 17.30

MUUTA

Salibandykerho erityislapsille ja nuorille Syväkankaan koululla.
Kemiläinen salibandyseura Sastamolo Kings aloittaa salibandykerhon 
erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille (10 – 17 vuotiaille). 
Tavoitteena on innostaa lapset/nuoret liikkumaan vapaa-ajalla hyvän 
harrastuksen parissa. Kerhon vastuuvalmentajana toimii Maarit Hast. 
Kerho aloittaa toimintansa, kun ilmoittautumisia valmentajalle on 
tullut (yhteystiedot alla lisätietoja-kohdassa).

Kuutamohiihto 10.2.2015
Kemin kaupungin Kehys-hanke ja Kemin Latu järjestävät perinteisen 
Kuutamohiihdon ti 10.2. 2015 klo 18 – 20 Pertajärven kuntoreitillä. 
Takajärven ja Pertajärven välinen 2,5 km:n osuus on tuolloin valaistu 
roihuilla. Pertajärven laavulla on mehutarjoilu (Kemin Latu) sekä 
mahdollisuus ostaa makkaraa tai kahvia 1,50 €:n hintaan (Piraatti-
kahvila). Tervetuloa tunnelmalliseen talviliikuntatapahtumaan.

LISÄTIETOJA

Kemin uimahalli: 
www.kemi.fi/palvelut/liikuntapalvelut/uimahalli tai puh. (016) 259 455 
Lasten kulttuurikeskus: 
www.lanuti.fi, lasten.kulttuurikeskus@kemi.fi tai puh. 0400-442 787
Kemin kaupunginorkesteri:
www.kemi.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/kemin-kaupunginorkesteri 
tai puh. 040 091 3670 
Länsi-Pohjan jousikvartetti:
www.kemi.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/lansi-pohjan-jousikvartetti 
tai puh. 040 091 3670 
Länsi-Pohjan musiikkiopisto: 
http://www.kemi.fi/palvelut/koulutus/lansi-pohjan-musiikkiopisto/ 
tai puh. 040 091 3670 
Kemin historiallinen museo ja taidemuseo: 
www. merilapinmuseot.fi tai puh. (016) 258 247 
Kemin kaupunginteatteri:
www.keminteatteri.com tai puh. (016) 258 232 
Kivalo-opisto:
www.kivalo-opisto.fi/ tai puh. puh. 040 7483 672
Kemin kaupunginkirjasto:
www.kemi.fi/kirjasto tai puh. (016) 258 252, 258 253
Salibandykerho: 
Sastamolo Kings, Maarit Hast, maaritahast@hotmail.com, 
puh. 040 866 7619, www.sastamolo.net/kings.htm
Kuutamohiihto: 
Tuomo Karplund, puh. 040 631 1359 ja Eeva Syynimaa-Kallankari, 
puh. 040 183 4186

KeMiSSä tapahtuu  KevääLLä 2015
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Kirjastoautotoiminnan päätyttyä Kemissä, kirjastoauto Merilokin henkilökunta kiittää asiakkaitaan kuluneista vuosikymmenistä.

(Muutokset mahdollisia)
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Pohjoisen satamat ovat 
odottaneet kaivosteollisuu-
den tuovaa lisävolyymia. 
Näin on odotettu myös 

Kemissä, mutta kaivattuja malmi-
kuljetuksia ei ole Kevitsan kaivok-
sen tuotteiden lisäksi tullut. Ke-
min Satamassa on kuitenkin ollut 
positiivinen vire ja vienti on hie-
man jopa piristynyt.
 - Kemin Sataman liikennemää-
rä jäi viime vuonna alle kahden 
miljoonan tonnin. Vähennystä 
edellisvuoteen tapahtui 5,6 pro-
sentin verran. Vienti lisääntyi 2,5 
prosenttia, kun taas tuonti väheni 
14 prosentilla. Kemi on menettä-
nyt sahatavaran vientiaseman lä-
hes totaalisesti. Tuonnin osalta ko-
konaisuudessaan isoin pudotus on 
raakapuussa, Kemin Satama Oy:n 
toimitusjohtaja Reijo Viitala ker-
taa Sataman viime vuotta.
 Tänä vuonna sataman suurin in-
vestointi on noin kolmen miljoo-
nan euron I-laiturin peruskorjaus. 

- Investoinnin myötä laituri saa-
daan vastaamaan nykyahtaustoi-
mintaa. Kantavuus pitää saada 
sellaiseksi, että laiturilla voi ah-
data entistä suuremmilla ja tehok-
kaimmilla koneilla isoja laivoja, 
mikä tuntuu olevan trendi myös 
maailmalla.

Arktisuus erikoistumisalana

Liikenne- ja viestintäministeriö, 
työ- ja elinkeinoministeriö ja ym-
päristöministeriö esittävät, että 
Perämeren rannikolle muodos-
tettaisiin kansainvälisen arktisen 
merenkulun testaus-, harjoitus- ja 
koulutuskeskus, jonka toteuttajina 
ovat Kemin, Oulun ja Porin kau-
pungit kehitysyhtiöineen. Minis-
teriöiden roolina on auttaa kau-
punkeja verkostoitumaan oman 
alansa toimijoiden ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.
 Arktisen merenkulun testaus-, 
harjoitus- ja koulutuskeskuksessa 

tultaisiin tarjoamaan turvalliseen 
talvimerenkulkuun, pelastustoimin-
taan ja öljyntorjuntaan liittyviä 
harjoituksia, koulutusta, testaus-
ta ja standardointia jääpeitteisellä 
merellä ja myöhemmin mahdol-
lisesti myös koealtaissa. Kylmän 
ilmanalan laitetestausta ja laaja-
muotoista tutkimusta voidaan to-
teuttaa sekä luonnonoloissa että 
laboratoriossa.
 - Osaamiskeskuksen suunnitte-
luvaihe kestää 1 – 2 vuotta ja sen 
aikana laaditaan keskukselle liike-
toimintasuunnitelma. Suunnittelu-
vaiheen aikana selvitetään myös 
yhteistyömahdollisuudet Ruotsin, 
Norjan ja Venäjän kanssa. Tieten-
kin Kemin Satama haluaa tällai-
sen tutkimuslaitoksen tiluksilleen, 
Viitala valottaa.
 Satamassa on ollut jo nyt testis-
sä Lamor Sternmax, joka on suu-
ren kapasiteetin arktinen öljynke-
räin. Laitteistolla on erinomainen 
jäänkäsittelykyky ja se pystyy toi-

KeMin SataMan
 arKtinen oSaaMinen 
KiinnoStaa

Lapin elinkeinoista teollisuus on selkeästi ykkönen niin 
liikevaihdon kun työllistävyyden kannalta. Merilappi on 
teollisuuslappi, josta lähtee maailmalle noin kahdeksan 
prosenttia Suomen viennin arvosta. Tästä viennistä suuri 
osa kulkee Kemin Sataman kautta.

Teksti ja henkilökuva Kati Klaavuniemi
Sataman kuva Kemin Sataman arkisto
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mimaan ankarissa sääoloissa.
 - Täällä on hyvät edellytykset 
testaukselle. Meillä on jäiset ve-
det, laivaliikennettä kohtuullisesti 
ja vaativaa suurteollisuutta, joten 
olosuhteet ovat hyvin autenttiset. 
Verkostoitumista silmällä pitäen 
Satama on tehnyt yhteistyötä Suo-
men ympäristökeskuksen kanssa, 
joka on kutsunut koolle maailman 
satamien edustajat yhteiseen nel-
jän päivän seminaariin. 
 Maaliskuun 24. – 26. Kemis-
sä on siis kansainvälistä tunnel-
maa. Oil-In-Ice -konferenssin ai-
heena on pohjoisen ympäristön 
erityispiirteet ja sen vaatimukset 
öljyntorjuntatilanteessa. Tapaami-
sen kohokohta on toisena päivä-
nä tehtävä täysimittainen öljyn-
torjuntaharjoitus, johon osallistuu 
yli kymmenen suurta alusta. Mu-

kana on esimerkiksi jäänmurta-
jia, lentokoneita ja öljyntorjun-
ta-aluksia. Harjoituksen avulla 
osallistujat saavat testata osaamis-
taan muun muassa kansainvälises-
tä öljyvahingosta varoittamisessa, 
öljyvahingon ilma- ja satelliitti-
seurannassa sekä mekaanisessa 
öljyntorjunnassa. 
 - Tiedon lisäksi haluamme an-
taa  jopa 200 osallistujalle positii-
visen kokemuksen Kemistä, sen 
nähtävyyksistä ja ystävällisyydes-
tä. Mukana tapahtumassa ovat 
myös Kemin kaupunki, Kemin 
matkailu, kemiläisiä yrityksiä ja 
LumiLinna.

Näkyvyys lisää 
liikennevirtoja

Viitala myöntää, ettei tällaisen 

ryhmän saaminen Kemiin ole ol-
lut helppoa, mutta ohjelma, puit-
teet ja saavutettavuus ovat olleet 
niitä asioita, joilla tapahtuma on 
tuotu Kemiin. Mutta tunnettuutta 
halutaan lisätä myös yritysten ja 
muun teollisuuden suuntaan.
 - Kemin Sataman tulee olla esil-
lä, jotta yritykset tietävät sen ole-
van olemassa. Meidän logistinen 
sijainti tärkeiden kulkureittien var-
rella näkyy asiakkaiden suuntaan 
säästettyinä euroina. Toisaalta kil-
pailemme liikennevirtojen lisäk-
si myös hyvistä hankkeista, kuten 
testauslaboratoriosta, Kemin Sata-
ma Oy:n markkinointi- ja talous-
päällikkö Hannu Tikkala tähden-
tää.
 Tikkala toivoo, että tulevaisuu-
dessa pieni ja keskisuuri teollisuus 
huomaisi laivakuljetusten help-

pouden. Myös kaivoshankkeet 
kiinnostavat jatkossakin luonnol-
lisesti.
 - Meillä on kasvumahdollisuuk-
sia kaivoshankkeiden viennin suh-
teen. Luvat sallivat toiminnan laa-
jentamisen ja alueen kaavoitus on 
kunnossa. Taivumme nopeisiinkin 
muutoksiin, Tikkala mainitsee.
 - Me olemme yhtiö, joka palve-
lee asiakkaitaan pitämällä puitteet 
kunnossa. Haluamme että asiak-
kaamme menestyvät omilla toi-
mialoillaan. Satamatoiminnan vil-
kastuessa syntyy myös kemiläisille 
lisää työpaikkoja. Me teemme työ-
tä sekin tavoite mielessämme, Rei-
jo Viitala muistuttaa lopuksi.

Kemin Sataman toimitusjohtaja Reijo Viitala, toimistosihteeri 

Hanna Romppainen sekä talous- ja markkinointipäällikkö Han-

nu Tikkala esittelevät Sataman uutta markkinointimateriaalia, 

jolla se pyrkii saamaan näkyvyyttä. Kyseessä on yhteistyössä 

kemiläisten Mainostoimisto Reklaamin ja 360 Media Europen 

sekä oululaisen Videcam Oy:n kanssa tehty videoesite, jossa 

on toimintaa esittelevien kolmen lyhyen videon sarja.
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Tutkimuksen mukaan suomalaiskoululaiset tekevät viikossa 2,8 tuntia kotiläksy-
jä. Viimeisten PISA-tulosten kärkitulosmaissa, Sanghaissa ja Singaporessa, läksyjä 
tehdään 10-14 tuntia viikossa. Kansainvälisten tutkimusten mukaan opettajat anta-
vat maailman kouluissa keskimäärin kotilaksyjä noin viideksi tunniksi viikossa.

Läksyjen tekemättä jättäminen eriarvoistaa koululaisia. Kemin koulutoimessa on jo parin 
vuoden ajan tuettu oppilaiden läksyjen tekemistä läksykouluprojektilla. Rahat läksykouluun 
on haettu ja saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Läksykoulussa opitaan läksytekniikkaa

Kivikon koulun viidennen luokan opettaja Kai Koskinen ohjaa koululla läksykoulua. Läksy-
koulu ei ole ns. laiskanläksyille, vaan läksykoulussa tehdään työtä sen eteen, että jatkossa läk-
syjen teko olisi mielekästä ja niiden tekoon liittyvät ongelmat ratkaistu. Tekemättömät läksyt 
näkyvät oppimistuloksissa, mutta ne vaikuttavat myös oppilaan kouluviihtyvyyteen. Kun läk-
syt on tehty, on parempi mieli tulla kouluun.
 Kemin läksykoulujen vetäjät ovat kokoontuneet kaksi kertaa lukuvuodessa keskustelemaan 
ja jakamaan ideoita. Yhteenvetona on voitu todeta, että tarvetta läksykoululle on. Läksykou-
lu myös tehoaa. Hyvä läksytekniikka lähtee peruasioista, joita ovat esimerkiksi läksyjen mer-
kitseminen, repun pakkaaminen kotona ja koulussa, rauhallisen paikan valitseminen läksyjen 
tekemiselle, tarvittavien välineiden esille ottaminen, lukuläksyn lukeminen ennen työkirjan 
tehtävien tekemistä ja heti laadukkaasti tekeminen.
 Läksykoulun vaikuttavuus on ollut parasta 1.-3. luokan oppilaille, sekä maahanmuuttaja-
taustaisten oppilaiden kohdalla. Läksykouluvetäjien mielestä myös 3. luokalla kokeisiin val-
mistautumisesta tulisi tehdä tietoisesti oma oppimisprojektinsa. Ympäristö- ja luonnontiedon 
kokeeseen luetaan aivan eri tavalla kuin englannin sanakokeeseen. Myös matematiikan ko-
keeseen voi lukea ja harjoitella laskemalla.
 Ruotsissa läksyt ovat iso bisnes. Vanhemmat ostavat lapsilleen koulun ulkopuolista läksy-
apua. Kulut voi vähentää kotitalousvähennyksenä verotuksessa. Kemin mallissa halutaan taa-
ta kaikille lapsille vanhempien varallisuustasosta riippumatta samat mahdollisuudet onnistua. 
Läksyjen teosta hyötyy aina yksilö - oppilas.

!

Järjestäjät merkitsevät läksyt sähköiseen oppimis-
alustaan (Pedanet) Kivikon koululla. Oppilaiden äly-
puhelimiin on asennettu alkuvalikkoon pikanäppäin, 
josta tämä alusta aukeaa.

avain LäKSYihin
1. Merkitsen kotitehtävät selvästi.  2. Teen läksyt rauhallisessa paikassa, jossa minulla on esillä tarvittavat välineet.

3.	Sen	minkä	teen,	teen	huolellisesti.		4.	Pyydän	apua,	jos	en	osaa.		5.	Pakkaan	repun	jo	illalla	valmiiksi	seuraavaa	päivää	varten.

Kemiläiseen malliin

Teksti Heli Veijola   Kuva Kai Koskinen

LäKSYKouLua

Kemissä järjestetään ensimmäistä 
kertaa hyvinvointitilaisuuksien sar-
ja työttömille. Kemiläinen Työllis-
tämismalli, Meri-Lapin Työhönval-
mennus -säätiö, Kemin kaupunki 
sekä Lapin ELY-keskus suunnitte-
levat ja toteuttavat yhteistyössä 
joulukuussa	2014	alkaneen	tapah-
tumien sarjan. Tapahtumat liitty-
vät Meri-Lapin Työhönvalmennus 
-säätiössä tehtävään selvitystyö-
hön, jossa suunnitellaan työttömi-
en matalan kynnyksen palveluja 
ja kohtaamispaikkaa. Tilaisuuksien 
tavoitteena on jakaa tietoa työttö-
mille kunnan ja kolmannen sekto-

rin tarjoamista hyvinvointia lisää-
vistä palveluista. 
 Ensimmäinen tilaisuus pidettiin 
joulukuussa	 2014,	 jolloin	 aiheena	
olivat työttömien terveyspalvelut 
Kemissä. Terveysasioista alustivat 
työttömien terveystarkastuksia te-
kevä terveydenhoitaja Tuija Teikari 
sekä suuhygienisti Sari Iso-Koivisto. 
Tammikuun tilaisuuden teemana 
oli Mielen hyvinvointi voimavarana. 
Aiheesta kertoi Kaisa Lauri Turva-
poijusta, ja mukana olivat mielen-
terveysaseman, päihdepalvelujen, 
Klubitalon ja Suomen Mielenter-
veysseuran edustajat. 

Iloa ja elämyksiä kulttuurista

Helmikuussa 26.2. työttömät pää-
sevät tutustumaan kulttuurikeskuk-
seen. Teemana on tuolloin Iloa ja 
elämyksiä kulttuurista, ja tarjolla 
on tutustumiskierros museoihin, 
kirjastoon, opistoihin ja teatterille. 
Maaliskuussa	viikolla	13	esitellään	
kaupungin liikuntapalveluja ja huh-
tikuussa puolestaan pohditaan ai-
hetta Miten saan rahat riittämään. 
Toukokuussa keskustellaan siitä, 
miten selvitä työttömänä eteen-
päin. Tarjolla on tietoa työnhaun 
avuksi sekä uusia mahdollisuuksia 

elämän sisällöksi.
 Loppukevään tilaisuuksien ajan-
kohdista tiedotetaan Radio Perä-
meren Menovinkeissä, kaupungin 
nettisivuilla tapahtumakalenteris-
sa ja paikallislehdissä. Tilaisuudet 
ovat kaikille työttömille avoimia. 
 Tervetuloa kuulemaan ja kysy-
mään hyvinvointia lisäävistä palve-
luista!
 Lisätietoja: Työttömien matalan 
kynnyksen palvelujen selvitystyö, 
Riikka Vuoristo p. 040 7284 573

Teksti Riikka Vuoristo

hYvinvointitiLaiSuuKSia tYöttöMiLLe KeMiSSä
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KeMiLäiStä oSaaMiSta

Rakennusliike M. Kurtti Oy 
on vanhin Lapin läänin 
alueella pääkonttoria pitävä 
rakennusliike. Kemiläinen 
yrittäjä Mikko Kurtti uskoo 
kemiläiseen osaamiseen.

Rakennusliike M. Kurt-
ti Oy on toteuttanut 
kohteita lähes jokai-
sessa kunnassa Lapin 

läänin alueella sekä Haaparannal-
la Ruotsissa päätoimialueen olles-
sa kuitenkin Kemi–Tornio-alue. 
Toiminta pitää sisällään asunto-, 
teollisuus-, liike- ja uudisrakenta-
misen lisäksi peruskorjaamista.
 - Isäni perusti yrityksen ja nyt 
toukokuussa voimme juhlia jo 
55-vuotista taivalta. Itsekin olen ol-
lut töissä yrityksessä vuodesta 1977 
ja toimitusjohtajanakin 32 vuotta, 
toimitusjohtaja Mikko Kurtti valot-
taa yrityksen pitkää historiaa.
 Haasteena on ollut rakentaa 
kausiluontoisella alalla työnteki-
jöille töitä ympäri vuodeksi. 
 - Meillä on useita pitkään talos-
sa työskennelleitä ihmisiä. Teol-
lisuus- ja liikerakentaminen on 
meille niin sanotusti leipälaji ja 
asuntorakentaminen on rinnal-
la paikkaamassa muiden projek-
tien kalentereihin jättämiä auk-
koja. Teollisuuden ja kaupan 
aikatauluille emme voi mitään, 
mutta omat hankkeet voimme ai-
katauluttaa niiden mukaan. Ilman 
asuntorakentamista työtä ei riittäi-
si kaikille koko vuodeksi.

Kurtti luottaa kemiläiseen

Kurtin pitää kevään kiireisenä Ke-
min Ruutinpuistoon suunnitteilla 
olevat 150 asuntoa rivi- ja kerros-
taloihin. Myynti tehdään nyt.
 - Me olemme aina käyttäneet 
projekteissamme kemiläisiä yri-
tyksiä yhteistyökumppaneina. Ruu-

tinpuiston ensimmäisen kohteen 
Asunto Oy Kurjenmiekan on 
suunnitellut kemiläiset arkkitehti-, 
LVI- ja sähkösuunnittelutoimistot 
sekä muita paikallisia yrityksiä.
 Kurtti muistuttaa, että asunto 
on insinööritekninen tuote, johon 
liittyy monenlaista osaamista.
 - Mikään rakennettu ei ole 
ikuista, ja jotta ihmiset viihtyvät 
kodeissaan, heille on tarjottava 
nykyaikaisia ratkaisuja. Tekniikka 

KeMiLäiStä aSunto-
  raKentaMiSta
    Jo YLi 50 vuotta

Teksti ja kuva Kati Klaavuniemi

on muuttunut paljon esimerkiksi 
LVI- ja sähköpuolella. Jos nyky-
ajan ihmisen käyttämät sähkölait-
teet vietäisiin 1970-luvulla raken-
nettuun kiinteistöön, joudutaan 
tekemään kompromisseja.
 Kurtin mielestä heillä ei ole kos-
kaan ollut pulaa hyvistä työnteki-
jöistä, mutta yrittäjämyönteisen 
ilmapiirin hän tunnustaa parantu-
neen Kemissä vasta nyt 2000-lu-
vun aikana.

- Olen sen verran ”nurkkapatri-
ootti”, etten osta mitään Iijoen 
eteläpuolelta, jos ei ole pakko. Mi-
nusta yhden euron pitää käydä 
neljän merilappilaisen yrityksen 
kautta ennen kuin se saa mennä 
kuntarajojen yli.
 - Ennen vastakkainasettelu oli 
enemmän voimissaan. Nyt osa-
taan jo tukea toisiamme ja suku-
polvien vaihtuessa vanhat rasit-
teet unohtuvat. Me tarvitsemme 
toisiamme.

Tulevaisuus mietityttää

Pitkänlinjan yrittäjä on huolissaan 
erityisesti kaupunkikeskustan au-
tioitumisesta.
 - Keskustan tilanne on kaupan 
kannalta haasteellinen. Seurauk-
set tulevat näkymään myös elin-
keinoelämän muissa rakenteissa. 
Kenenkään etu ei ole tyhjä kes-
kusta sillä kasvaminen tapahtuu 
aina sisältä ulos eikä päinvastoin. 
 Kurtti näkee alueella paljon po-
tentiaalia. Tehdäänhän täällä edel-
leen noin kahdeksan prosenttia 
Suomen viennistä ja teollisuuden-
kin kasvamista tehostaa vilkas ta-
louselämä. Tulevaisuudessa on 
valoa, vaikka rakennusalalla nyt 
huonolta näyttääkin.
 - Täytyy toivoa, että teollisuu-
den rattaat alkavat pyöriä vielä 
kovempaa. Ja että kuntaliitosasias-
sa päästään eteenpäin. Investoin-
tien saaminen yli 30 000 asukkaan 
kaupunkiin on helpompaa. Mutta 
me kemiläisetkin pystymme vai-
kuttamaan alueemme kehitykseen 
omien eurojemme puitteissa käyt-
tämällä niitä paikkakuntamme 
yrityksissä, Mikko Kurtti muistut-
taa.

Rakennusliike M. Kurtti Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kurtin 
kevät kuluu As Oy Kurjenmiekan myynti- ja rakennustöissä.
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Käsitöitä kielitaitoa 
kehittäen - Ommel-blogi
Teksti Taija Sillanpää

Ommel-blogi syntyi käsityöaihei-
seksi verkkopäiväkirjaksi alunpe-
rin kaukana asuvia ystäviäni var-
ten. Ystävät kyselivät aina kuvia ja 
neuvoja, joten koin helpommaksi 
kasata ne yhteen paikkaan. Alus-
sa päivitin sinne kuvia vain niistä 
käsitöistä, joista muualla olimme 
keskustelleet. Blogi on alusta asti 
ollut julkinen, jotta muutkin kiin-

nostuneet voivat kurkistaa tähän 
käsityöpäiväkirjaani.
 Eniten katseluja tulee Suo-
mesta, Yhdysvalloista, Venäjältä, 
Englannista, Kiinasta, Saksasta ja 
Ranskasta, joten vuosien varrel-
la myös muut kuin kaukaiset eng-
lantia äidinkielenään puhuvat ys-
täväni ovat löytäneet sen. Välillä 
päivitän tekstejä myös muista kä-
sitöihin ja ympäristöön liittyvistä 
asioista. En ole kuitenkaan saar-
naaja -tyyppiä, vaan haluan tuoda 
asiat esille neutraalisti ja valistu-

neesti, kuten eettisen villantuotan-
toprojektin, jonka olemme harras-
tusmielessä aloittaneet.
 Vaikka blogi on saanut katseli-
joita myös Suomesta, en ole har-
kinnut kirjoituskielen vaihtamista, 
koska suomalaisilta tullut palaute 
kielestä on ollut vain positiivista. 
Blogiani lukemalla he voivat har-
joittaa ja ylläpitää kielitaitoaan 
hauskan harrastuksen parissa.

Kemiläisen ympäristön ja 
tapahtumien tutkailua - 
Perheraati-blogi
Teksti Annamari Pudas

Perheraati-blogin taustalla on jouk-
ko vanhempia ja lapsia, jotka tut-
kailevat omaa ympäristöään lap-
siperhesilmälasit silmillään. Raati 
kiertää kemiläisiä kohteita ja ta-
pahtumia ja raportoi blogissa nä-
kemästään. Blogin taustalla on siis 
enemmän ja vähemmän aktiivista 

toimintaa vuodesta 2013 saakka. 
Perheraati on muun muassa ret-
keillyt, viettänyt vappuriehaa, käy-
nyt elokuvissa, luistellut, hiihtänyt 
(myös kesällä) ja koeleikkinyt leik-
kikenttiä. 
 Parhaillaan työn alla on tutustu-
minen harrastusmahdollisuuksiin 
Kemissä. Perheraadin voi myös 
kutsua paikalle tapahtumiin tai 
kohteisiin, joista sitten kirjoitam-
me blogiin juttua. Ilmaista mainos-
ta on siis tarjolla. Blogia kirjoittaa 
Annamari (Pudas), mutta tekstien 
raaka-aineena käytetään kaikkien 
raatilaisten aivoituksia. Meille on 
muotoutunut aktiivinen ydinjouk-
ko, mutta toivomme mukaan lisää 
porukkaa.  Sohvan kutsu on usein 
houkutteleva, mutta porukan pai-
ne voittaa sen. Kun vain saa itse-
ään niskasta kiinni ja lähtee, loppu 
onkin helpompaa. Muista aikuisis-
ta saa vertaistukea ja välillä voi ja-
kaa vastuuta ja hengähtää hetkek-

verKKopäiväKirJoJa 
KeMiLäiSittäin

Bloggaajia yhteispotretissa: Vasemmassa reunassa on yksi Perhe-
raadin blogin kirjoittajista, Annamari Pudas, keskellä Aki Pyykkö 
ja oikeassa reunassa Pärskeitä Perämereltä bloggaaja Eeva-Liisa 
Peltonen. Kuvasta puuttuu Ommel -blogin kirjoittaja Taija Sillanpää.

Kemin kaupungin loppuvuonna 2014 uudistettujen 
www-sivujen kautta on mahdollisuus tutustua 
muutamaan kemiläiseen blogiin. Mukaan mahtuu 
vielä erilaisia kemiläisten harrastuksia, kulttuuria ja 
vapaa-ajanviettoa käsitteleviä blogeja. Tässä lyhyet 
esittelyt alusta asti uusilla sivuilla jaossa olleista 
verkkopäiväkirjoista.

Kuva Jouni Kallankari
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si. Lapsiakaan ei tarvitse erikseen 
viihdyttää, kun ympärillä on kave-
reita. 
 Alkuperäinen idea oli kaivaa 
esiin erilaisia tekemisen mahdolli-
suuksia Kemissä; sama idea pätee 
edelleen. Monesti kuulee sanotta-
van, että ”Kemissä ei koskaan ta-
pahdu mitään.”  Sen olemme huo-
manneet, että kyllä tapahtuu, kun 
pistää tapahtumaan. 

Jutustelua Kemistä ja 
kemiläisyydestä paluu-
muuttajan silmin - Pärskeitä 
Perämereltä -blogi
Teksti Eeva-Liisa Peltonen

Kemiin tulin takaisin kaksi vuot-
ta sitten noin 20 muualla asutun 
vuoden jälkeen ja vietän edelleen 
kuherruskuukauttani täällä. Olen 
Kemi-fani.
 Elämääni elän vakavan sairau-
den tuomin rajoittein, ja se tuo-
nee oman vivahteen kirjoituksiini. 
Blogissani tulee olemaan jutus-
telua maailman laidalta, sairaan 
kauniista maailmasta pienen pie-
ninä pärskeinä. Juttuja elämästä 
tehtaan piipun katveessa, laivojen 
valoista Perämellä, revontulten 
tanssista, joutsenten lennosta, sekä 
mielipiteiden ilmaisua pilke silmä-
kulmassa, provosoiden ja ravistel-
lenkin. Saatanpa kommentoida 
Pohjolan Sanomien tekstaripals-
tan tekstareita jos oikein mojova 
kohdalle sattuu ja luultavasti jouk-
koon mahtuu pari sanaa koiranka-
kastakin.

Kantaa ottaen - 
Aki Pyykkö -blogi
Teksti Aki Pyykkö

Olen opetusalan eläkeläinen Ke-
mistä. Olen vuosien, oikeastaan 

vuosikymmenien saatossa kirjoi-
tellut aika paljon. Yleisönosasto-
kirjoittamisen aloitin 1960-luvun 
puolessa välissä. Nykyään saatan 
kirjoittaa aika-ajoin jopa muuta-
man pikkutekstin päivässä. Olen 
ottanut kantaa, välillä tiukastikin 
erilaisiin asioihin, jopa siinä laa-
juudessa, että iäkäs ystäväni nimit-
telee minua mielipidevaikuttajak-
si. Oli niin tai näin tekstejäni on 
julkaistu jonkin verran talousalu-
eemme lehdissä, mutta... Kaikkia 
ajatuksiani en ole saanut juuri oi-
keaan aikaan julkisuuteen tai teks-
tejäni ei ole julkaistu. Sen vuoksi 
ystävieni kehotuksesta aloitin blo-
gikirjoittamisen 01.07.2014. 
 Tunnen olevani eräänlainen 
Konsta Pylkkäsen välikäsi pistäes-
säni omien näkemyksieni lisäksi 
eri tietolähteiden asiantuntijateks-
tejä – yleensä hiukan tuunattuina 
blogisivulleni. Yleensä kommen-
toin myös em. tekstejä. Kirjoittaa 
omalla nimellä ja pistää teksti glo-
baaliin jakeluun oman blogisivun 
kautta on mielestäni kova juttu ke-
nelle tahansa, se sopii hyvin mi-
nulle.
 Minua on moitittu usein siitä, 
että kirjoitan aivan liian kiltisti, si-
lotellusti ja/tai kirjoitan niin sano-
tusti rivien väliin. Ehkä näin on. 
Kukaties tiukkojen tekstien aika 
on vielä edessä. Toivon teksteillä-
ni saavuttavani globaalijakelusta 
huolimatta nimenomaan rivikemi-
läisten kiinnostuksen ja aktivoida 
heitä myös kommentoimaan esit-
tämiäni asioita.

KeMi JuLKaiSi uuDet WWW-Sivut

Kemin	kaupunki	julkaisi	uudet	www-sivut	1.11.2014.	Sivujen	suunnitte-
lussa on kiinnitetty huomiota visuaalisuuteen sekä pyritty selkeyttämään 
rakennetta ja vähentämään tekstin sekä linkkien määrää. Uusilla sivuilla 
pyrimme palvelemaan kuntalaisia, asiakkaita sekä vierailijoita entistäkin 
paremmin ja helpommin. 
 Sivusto on rakennettu palvelunäkökulmasta ja uutuutena hakukent-
tä asioiden hakuun löytyy jokaiselta sivulta. Hakutoiminnolla voi hakea 
sivustolta tarvitsemaansa palvelua hakusanan avulla. Alkuvaiheessa si-
vujen vielä indeksoituessa hakutoiminnon käyttö voi olla puutteellista. 
Perinteinen palveluvalikkokin löytyy sivustolta palvelut-otsikon alta. 
Etusivulta löydät myös helposti ajankohtaisia asioita sekä tapahtumaka-
lenterin lähipäivien tapahtumat.
 Some-otsikon altaa löytyy runsaasti sosiaalisen median tarjontaa. So-
me-sivuston alle on koottu Kemin kaupungin Facebook- sivustot sekä 
Kemiläisiä bloggaajia ja Youtube videoita Kemistä sekä kemiläistä mu-
siikkia. 
 Kaupungin web-kamerat on uusittu ja perinteisen sisäsataman kame-
ran rinnalle on hankittu kamera kuvaamaan myös kaupunkikeskustaa. 
Kameroiden kuvan laatu on päivityksessä saatettu aivan uudelle tasolle, 
myös keskitalven vähävaloisiiin päiviin sopiviksi.
 Asiointi otsikon alta löytyy tietoa kuntalaisen omatoimiseen asiointiin 
verkossa ja sähköisiä palveluita lisätään koko ajan. Sivustolle on koottu 
keskitetysti myös sähköiset lomakkeet. Karttapalvelu otsikon alta löytyy 
perinteisen kaupunginkartan lisäksi valikosta monia uusia karttaan liitty-
viä palveluita ja sovelluksia.
 Uusituilta www-sivuilta saa hyvän ja kattavan kuvan kaupungista ja 
sen runsaasta palvelutarjonnasta sekä upeasta kaupunkiympäristöstä. 
Uusitussa kuvagalleriassa on pyritty tuomaan esiin kaupunkia eri näkö-
kulmista. Palvelualueiden omilta sivulta löytyy lisää heidän omaan toi-
mialaansa liittyviä kuvia. Sivusto toimii nyt sujuvasti myös mobiililaitteilla. 
 Sivut on toteutettu kustannustehokkaasti kaupungin omana työnä ja 
asiantuntijana julkaisujärjestelmän käyttöönotossa on ollut Juho Mikko-
la. Sivujen sisällöstä vastaa n. 100 päivittäjää eri yksiköistä. 
 Palaute ja kehitysideat uusista www-sivuista ovat tervetulleita. 
Palautetta voi antaa yleisellä palautelomakkeella, joka löytyy osoit-
teesta: http://www.kemi.fi/asiointi/lomakkeet/.

Blogi on netissä oleva päiväkirjan tapainen sivu tai sivusto, 
johon yksi tai useampi henkilö tuottaa sisältöä (esim. tekstiä, 
kuvia, videoita). Jutussa mainitut blogit löytyvät osoitteesta 

http://WWW.KeMi.fi/SoMe/KeMiLaiSet-bLoggaaJat/

Mikäli haluat blogisi em. sivulle jakoon, ilmoita siitä lyhyen 
kuvauksen kera sähköpostitse: asiakaspalvelu@kemi.fi
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Sauvo-talon kiinteistöön rakennetaan pysyvä sarjakuvanäyttely. 
Kemin sarjakuva-keskuksen pitkään vireillä olleen hankkeen ete-
neminen ratkesi, kun kaupunki osoitti sarjakuvakeskukselle tilat 
Valtakadulta.
 
Näyttely kootaan suurimmaksi osaksi sarjakuvakeskuksen jo olemassa-
olevasta materiaalista ja näyttelyn rakentamisesta vastaa Risto Koskinen. 
Liikkeelle lähdetään rahallisesti pienimuotoisesti, mutta näyttelystä tulee 
silti melko laaja, sillä materiaalia on runsaasti.  Sarjakuvakeskus muuttaa 
myös Sauvo-taloon Lastenkulttuurikeskuksen viereen.
 Sauvo-taloon siirtyy myös mittava sarjakuvakirjasto. Perusnäyttelyn 
lisäksi varataan tila vaihtuville näyttelyille ja lukunurkkaukselle, jon-
ka toivotaan muodostuvan sarjakuvaharrastajien kohtaamispaikaksi. 
Näyttelyn yhteyteen pyritään järjestämään erilaista toimintaa ympäri 
vuoden. 
Pitemmän tähtäimen suunnitelmana on kehittää sarjakuvakeskuksen ja 
näyttelyn ympärille sarjakuvan tutkimus- ja tallennustoimintaa. Näytte-
ly avataan huhtikuun loppupuolella. 

Kemin sarjakuvakeskus ry

Kemin	sarjakuvakeskus	 ry	on	yli	30	vuotta	 toiminut	kulttuuriyhdistys.	
Sarjakuvakeskus järjestää vuosittain Kemin kansainvälisiä sarjakuvapäi-
viä, tuottaa näyttelyitä, julkaisee sarjakuvia ja toimii eri tavoin sarjaku-
van edistämiseksi.
 Kemin sarjakuvapäiviä on järjestetty vuodesta 1981 lähtien. Maail-
man pohjoisimmilla sarjakuvafestivaaleilla on vieraillut useita tunnet-
tuja piirtäjiä ja käsikirjoittajia eri puolilta maailmaa, kaikista maaosista 
Etelämannerta lukuun ottamatta. Sarjakuvapäiviin kuuluu myös poh-
joismainen sarjakuvakilpailu johon on vuosien aikana osallistunut usei-
ta tuhansia piirtäjiä ja käsikirjoittajia.

KeMiin pYSYvä SarJaKuvanäYtteLY

Teksti ja kuvat Outi Hyvönen, 
Kemin sarjakuvakeskuksen puheenjohtaja

Kaupunkikuvallisesta näkökulmasta Kemi on pessyt kasvo-
jaan melkoisesti. Tähän varmaan kuntalaiset voivat helpos-
ti yhtyä. Pari valtakunnallista pokaaliakin on tullut kuitat-
tua. Rannat kaupungin keskustan kupeessa on rakennettu 

viihtyisiksi ja vetovoimaisiksi alueiksi. Sisäsatamasta on kesäaikana tul-
lut olohuone kemiläisille ja miksei muidenkin lähialueiden asukkaille. 
Talvella rantaan rakennetaan vuosittain lumilinna, jota tullaan katso-
maan kauempaakin. Kesäajallekin tarvittaisiin sitä kuuluisaa ”pöhinää” 
hiukan enemmän. Vaikka kaupungin keskusta-alueen ilmettä on viime 
vuosien aikana paranneltu melkoisesti, on toki työtä vielä paljon teh-
tävänä. 
 Kaupungin tehtävä on ensisijaisesti luoda puitteet alueen viihtyisyy-
delle, vetovoimalle ja yritystoiminnalle. Tämän jälkeen palloa syöte-
tään mielellään eteenpäin ja tähdätään yhteiseen maaliin, niin yrittäjien 
kuin kuntalaistenkin kanssa. Joskus on järkevää syöttää palloa taakse-
päin ja katsoa tilanne uudelleen. Sillä jo tehdyt ratkaisut eivät saa beto-
noitua, vaan niitäkin tulee tarkastella muuttuvassa toimintaympäristös-
sä ja täytyy uskaltaa tehdä uusia ratkaisuja. Kaiken pitää olla kuitenkin 
suunnitelmallista.
 Kaavoituksellisesti keskusta-alueen tila on erinomainen. Kaupungin 
kehittäminen etelään ja pohjoiseen on nyt mahdollista kaavojen saatua 
lainvoiman. Ruutin alueen rakentaminen lähtee käyntiin kerrostalojen 
osalta todennäköisesti jo kuluvana vuonna ja jatkunee heti koirapuiston 
alueelle. Ruutin- ja Meripuiston suunnitelmat on laadittu ja Meripuis-
ton perusparantaminen aloitetaan kesällä 2015. Meripuistoon on tar-
koitus palauttaa osin vanhaa henkeä. Koirapuiston sijainti on loistava 
ja parempaa paikkaa saa hakea, mutta nyt sitä paikkaa joudutaan hake-
maan. Erinomaisia paikkoja merikaupungista kuitenkin löytyy ja alus-
tavasti sitä on kaavailtu keskusta-alueen eteläpuolelle Pajarinrantaan. 
Rantojen kehittäminen toteutetaan tulevaisuudessa keskustasta etelään 
ja pohjoiseen sisältäen rantareitin, jossa toimintamadollisuuksia osoite-
taan junioreista senioreihin liikuntamahdollisuuksiakaan unohtamatta 
eli jokaiselle jotakin. Kauppakadun suunnittelussa on tarkoitus liittää 
Valtakadun ja sisäsataman uudet rakennetut alueet toisiinsa ja samalla 
pohditaan uudelleen myös kävelykadun toiminnallista tilannetta. Pal-
jon kiitosta saaneet valaistusprojektitkin saavat jatkoa.
 Tavaratalo Tokmanni avaa ovensa keskustassa elokuussa ja tämän 
johdosta Asemakadun perusparannus käynnistyy kesän korvalla. Lii-
kennevirroissa tapahtuu muutoksia ja tässä samassa yhteydessä pohdi-
taan myös Corona-alueen liikenneyhteyksiä keskustaan.
 Hankkeiden toteuttaminen tässä globaalissa maailman taloustilan-
teessa on vähintäänkin haasteellista ja suuremmat kaupungin hankkeet 
tarvitsevatkin toteutuakseen sysäyksiä myös muualta. Suunnittelua teh-
dään kuitenkin koko ajan ja hankkeitakin toteutetaan muuttuvan toi-
mintaympäristön haasteisiin vastaten.

Mika Grönvall
Tekninen johtaja
Kemin kaupunki

KoLuMni

tuLevaiSuuDen tuuLia
ja vähän entisiäkin 
teknisestä näkövinkkelistä
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Kemin historiallisen mu-
seon uusi perusnäytte-
ly esittelee laajalti Ke-
min ja lähialueiden 

historiaa esineiden, kuvien, vide-
oiden ja äänien kautta. 
 Näyttely esittelee myös meren 
ja joen vaikutusta alueen kulttuu-
riin, elinkeinoihin sekä puuteolli-
suuden muotoutumiseen. Esihis-
toriallinen osa kertoo elämästä 
tuhansia tai satoja vuosia sitten 

KotipaiKKaSi       
     hiStoriaan

aina kaupungin perustamiseen 
saakka. Puu- ja paperiteollisuut-
ta esitellään niin työläisasumisen 
kuin tehtaiden ja sahojen kautta 
aina 1800-luvulta nykypäivään. 
 Näyttelyn eri ”kaduilla” voi 
tutustua mm. poliisilaitokseen, 
1950-1960 -luvun kampaamoon 
tai väri- ja tapettikauppaan sekä 
palveluelinkeinoihin ja kemiläi-
siin henkilöihin. Lapin sota ja Ke-
min taistelut kertovat sodan kos-

Teksti ja kuva Tanja Kavasvuo

Kävele Kemin vanhoilla kaduilla ja 
katsele mennyttä aikaa ja tapahtumia!

ketuksesta kemiläisiin. Kemijoki 
esitellään sekä kulkuväylänä että 
uitto- ja kalastusjokena. Mereen ja 
merenkulun historiaan voi tutus-
tua satama-osiossa.
 Perusnäyttely on pysyvä näyt-
tely, jonka eri osioita ja teemo-
ja muunnellaan tarpeen mukaan. 
Näyttelytilassa on myös vaihtu-
vien näyttelyiden galleria, jonka 
ensimmäisenä taiteilijana on pe-
rusnäyttelyn arkkitehtuurista vas-

taava Kalle Nurminen. Perusnäyt-
tely on avoinna ti–to klo 11 – 17,       
pe klo 11 – 19, la–su klo 11-15.
 Kemin Historiallisessa museos-
sa on nähtävää ja ihasteltavaa kai-
kenikäisille!

Tutustu
KEMILÄINENnumero 1/2015
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Vuonna 2007 Hirven-
mäen perheelle oli 
tärkeä asia saada mo-
lemmille töitä samalta 

paikkakunnalta. Perheen vanhin 
poika, nyt jo 8-vuotias Myrsky, oli 
Kemiin muuttaessa vasta ensim-
mäisellä vuodellaan.
 - Me emme kyllä ottaneet yh-
tään selvää, mihin olimme muutta-
massa. Lähdimme vain tulemaan. 
Ensimmäinen päivä Kemissä kyllä 
sitten kertoikin sen kaiken oleelli-
sen kemiläisistä, sillä siitä on vain 
positiivisia muistoja. Meidät haki 
rautatieasemalta vuokranantajam-
me sisko, joka vei tilapäismajoi-
tukseen Merihoviin. Merihovissa 
sitten ihmettelin, että miten jär-

jestyisi Myrskyn iltapuuro, niin 
kaupunkilaisten ystävällisyys jäl-
leen muistutti itsestään: hotellissa 
töissä oleva Pirjo keitti Myrskyl-
le puuron, Tatja muistelee ensim-
mäistä iltaansa Kemissä.
 - Ensimmäinen vuosi oli kyllä 
haastava. Ihan kuin olisimme asu-
neet eri maassa. Töitä oli paljon ja 
Myrsky toi hoidosta meille kaik-
ki pöpöt flunssineen. Tuntui, että 
olimme vain aina töissä tai kipei-
nä, muistaa puolestaan Kimmo.
 Tatja kuitenkin korjaa Kimmoa 
ja toteaa, ettei missään muual-
la olisi järjestynyt Myrskyn hoito 
niin hyvin kuin Kemissä järjestyi. 
Tai mikään muukaan.
 - Meidän työajat olivat silloin 

aitoa arKea

hankalat. Tukiverkosto oli vasta 
kehittymässä, meillä ei ollut aikai-
sempaa kokemusta päiväkodeis-
ta ja työ laitosteatterissa oli uutta, 
mutta niin ne vain aina palaset lok-
sahtelivat kohdilleen ja arki rullasi.
 Sittemmin tästä vuoden kokei-
lusta muodostui pysyväisratkaisu.

Vuodet opettaneet rakasta-
maan kotikaupunkiaan

Hirvenmäet ovat nuoresta iästään 
huolimatta nähneet myös muuta 
Suomea, joten he eivät ole ihan 
jäävejä arvioimaan kemiläistä ys-
tävällisyyttä. Kemissä heidät on 
pitänyt työ.
 - Ensin saimme vastata kysymyk-

seen, mikä sai tulemaan Kemiin ja 
myöhemmin, mikä sai jäämään 
Kemiin ja kyllä se vastaus mo-
lempiin on ollut, että mielenkiin-
toinen työ tasokkaassa teatterissa, 
jolla on uskollinen loistava yleisö, 
Kimmo kertoo ja jatkaa:
 - Kemin kaupunginteatteri on 
arvostettu alueellaan ja näytteli-
jän näkökulmasta työnantaja on 
hyvä. Yleisö on kuitenkin se tär-
kein syy, mikä on saanut viihty-
mään. Tuntee tekevänsä tärkeää 
työtä, kun yleisöltä saa kiitosta ja 
näkee esityksissä heidän reaktiot.
 - Me olemme sitoutuneet tähän 
teatteriin ja keskitymme sen ylei-
söön. Tätä haluamme tehdä, Tatja 
myötäilee.

Koti kaupungissa

Näyttelijäpariskunnan Kemissä olo-
aikana perhe on täydentynyt nyt 
jo 5-vuotiaalla Vimmalla. 
 - Lasten harrastusten kautta on 
tullut suurin osa kemiläisistä ka-
vereistamme. Kimmo harrastaa 
myös melontaa ja kuuluu kau-
punginvaltuustoon. Arvostan sitä, 
että päiväkodissa on tutut hoitajat, 
työterveyspalvelut ovat lähellä ja 
kaupoissa saa palvelua, Tatja luet-
telee Kemin vahvuuksia.
 Pariskunta näkee Kemin ainut-
laatuisena paikkana. He kilvan 
kehuvat merta, saaristoa, rajan 
tuomaa eksotiikkaa, harrastus-
mahdollisuuksia sekä palveluita.
 - Mutta kemiläiset ovat turhan 
vaatimattomia. Minä, kun olen 
Etelä-Pohjanmaalta, olen tottunut 
kehumaan rinta rottingilla. Ke-
miläiset puolestaan eivät turhia 
kehu. Syytä kyllä olisi, Tatja huo-
mauttaa.
 - Kemistä puuttuu myös kahvi-
lakulttuuri, mutta ei sitä tänne teh-
dä väkisinkään. Kemiläiset osallis-
tuvat tapahtumiin innolla, mutta 
tapahtuman päättyessä häviävät 
nopeasti koteihinsa. Se ei ole mi-
nusta huono juttu, se on osa kemi-
läisyyttä, Kimmo puolestaan jat-
kaa.
 - Kemi on omaleimainen kau-
punki, josta onneksemme on tul-
lut koti. On onni asua värikkäässä, 
aktiivisessa paikassa, jota sen asuk-
kaatkin pitävät kotinaan. Täällä 
arki toimii, Hirvenmäet toteavat 
lopuksi.

töiSSä KeMiSSä

Näyttelijäpariskunta Tatja ja Kimmo Hirvenmäki muuttivat kahdeksan vuotta sitten 
Kemiin työn perässä. Vastavalmistuneelle pariskunnalle vuoden mittainen kiinnitys 
Kemin kaupunginteatteriin oli sen hetkisten unelmien täyttymys.

Teksti ja kuva Kati Klaavuniemi

uudessa kotikaupungissa


