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Kemin kaupungin
puhelinnumeroita
Puhelinvaihde

(016) 259 111

Kemin Energia Oy
• Puhelinvaihde
• Sähköviat 24 h

(016) 259 303
020 366 040

Kemin Vesi Oy
• Puhelinvaihde
• Vikailmoitukset iltaisin ja
viikonloppuisin
• Vikailmoitukset työaikana
		

(016) 259 666
040 739 1775
(016) 259 659
tai (016) 259 627

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

(016) 259 769

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@kemi.fi
Kotisivut www.kemi.fi
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V

uosi 2014 oli käännekohta Kemin taloudessa. Takana on
kuusi ylijäämäistä vuotta ja paljon keskusteluissa ollutta velkaa on pystytty pienentämään vuodesta 2008 lähtien noin
12 miljoonalla eurolla. Niin sanottua syömävelkaa on otettu viimeksi vuonna 2006. Vastaavana aikana Suomen kunnat ovat velkaantuneet lähes 6000 miljoonalla eurolla ja syömävelkaakin on otettu
kymmeniä miljoonia euroja joka vuosi.
Kemin talouskehitystä nakertavat kuitenkin koko ajan hankalat rakenteelliset tekijät. Väestön väheneminen on jatkunut. Muuttotappiomme on edelleen runsas 100 henkilöä vuodessa. Työpaikkojen määrä
vähenee koko ajan globalisaation ja kansainvälisen työnjaon edetessä.
Työttömyys on vuoden 2013 jälkeen kasvanut voimakkaasti. Syrjäytyminen koskettaa monia asukkaita. Kaupungissa käydään paljon myös
naapureista töissä ja siksi verot ja valtionosuustulot menevät asuinkuntaan ja muun muassa kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita käytetään ylikunnallisesti. Kemissä on koko ajan käynnissä hiipivä rakennemuutos. Talouden tasapainottamiseksi ja rakennemuutoksen hillitsemiseksi
on tehty paljon asioita, mutta taantuvan kehityksen voimat ovat olleet
ajoittain ylivoimaisia.
Suomen talous on yskinyt pahasti jo kolme vuotta. Pientä kasvua on
sentään ennustettu vuodesta 2015 lähtien. Suomen taloutta on laitettu
kuntoon veroja korottamalla ja menoja supistamalla. Valtio on myös
velkaantunut joskin hyvin maltillisesti verrattuna eurooppalaiseen keskiarvoon. Siitä on kiistelty onko tämä velkaantuminen ollut elvytystä
vai ei. Valtion lähivuosien finanssipolitiikka painottuu kuitenkin hyvin
todennäköisesti menoleikkauksiin. Kuntien osalta tämä tarkoittaa tehtävien ja velvoitteiden karsimista ja toiminnan tehostamista. Tästä saadaan tarkempaa tietoa syksyllä kun maan hallitus päättää tarvittavan
sopeutuksen jaosta kuntien ja valtion kesken.
Suomen julkista taloutta tasapainotetaan lähivuosina mitä ilmeisemmin noin kuudella miljardilla eurolla. Kuntien osuus on noin kaksi miljardia euroa. Leikkauksesta kohdistuu Kemiin arviolta 8 - 9 miljoonaa
euroa. Lähivuosien inflaatio (1,5 % /v.) kasvattaa kaupungin menoja automaattisesti noin kahdella miljoonalla eurolla vuodessa. Verotulojen
kasvuksi voi arvioida noin miljoonaa euroa vuodessa. Valtionosuuksien kasvu hiipunee leikkauksiin. Näistä perusolettamuksista voi päätellä, että Kemin kaupungin talouden lähivuosien sopeuttamistarve on yli
10 miljoonaa euroa. Vastaavan suuntainen sopeutustarve koskee myös
naapurikuntia.
Allan Mikkola
Kehittämisjohtaja
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Teksti ja kuvat Kati Klaavuniemi

Turvallisen
ja siistin

				 kaupungin puolesta
Kemin kaupungin rakennusvalvonta on kääntänyt
katseensa kuntalaisten taloihin ja pihoihin.
Tavoitteena on karsia katukuvasta vaaralliset,
epäsiistit ja luvattomat rakennelmat.

M

aankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ja sen ympäristö on pidettävä
rakennusluvan mukaisena sekä
sellaisessa kunnossa, että se täyttää
terveellisyyden ja turvallisuuden
vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.
Rakennukset, rakennelmat ja niiden julkisivut sekä aidat ja portit
on pidettävä kunnossa ja ilkival-

lan niihin aiheuttamat vahingot
korjattava. Suojeltavaksi määrättyjä rakennuksia on hoidettava
niin, ettei niiden suojeluarvo vaarannu.
Laki määrää myös, että tonttia
tulee käyttää asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen, eikä sitä
saa käyttää esimerkiksi sellaiseen
pitkäaikaiseen varastointiin, joka
rumentaa ympäristöä tai aiheuttaa haittaa naapureille. Asukkaiden toimintaa määrää myös omalta osaltaan jätelaki, joka velvoittaa
pitämään pihat siisteinä.
- Enemmistö kaupunkilaisista
huolehtii hyvin rakennuksistaan ja
tonteistaan. Jos rakennus tai tontti on liian huonokuntoinen tai sotkuinen, omistajalle voidaan antaa
suullinen huomautus tai kirjallinen kehotus asian kuntoon saattamiseksi. Jos kehotusta ei määräajassa noudateta, asia viedään
Kemissä ympäristöjaostoon, joka
voi tehostaa kehotusta teettämisuhalla tai uhkasakolla.
- Me tietenkin toivomme,
että hylättyjen kiinteistöjen, kaatuneiden aitojen ja romusta täynnä

olevien takapihojen omistajat ottaisivat ja hoitaisivat asiat kuntoon
ennen kuin meidän täytyy kyseisiä keinoja käyttää, huhtikuussa
Kemin kaupungin rakennusvalvonnan 1. rakennustarkastajana
aloittanut Mika Tiiro toivoo.
Tavoitteena on, että rakennukset ja pihamaat saadaan siisteiksi
ja tavaroita säilytetään niin, että
ne eivät ne aiheuta vaaraa tai rumenna ympäristöä.

Rakennusvalvonta
kuntalaisen puolella
Rakennusvalvonta tulee siis puuttumaan ympäristön siisteyteen selkeästi entistä tehokkaammin. Tiiroa
ei kuitenkaan ole heitetty keskelle kaupungin ja asukkaiden välistä kiistaa vaan tehtävä on luonteva osa hänen työtään. Kokemusta
tuoreella Kemin kaupungin virkamiehellä on rakennusvalvonnasta
jo noin 10 vuotta naapurikunnasta Simosta.
- Tietysti pienen maaseutukunnan rakennettu ympäristö ja rakennushankkeet eroavat kaupungin
vastaavasta, mutta omat haasteen-

Kemin kaupungin 1. rakennustarkastaja Mika Tiiro
lupaa auttaa, jos ei tiedä, voiko esimerkiksi talon
rajalla olevan puun kaataa.

sa Simon rakennusvalvontaan toivat ydinvoimalasuunnitelmat, tuulivoimapuistot ja maatalouden rakentaminen.
Tiiro kertoo asuneensa Kemissä lähes koko elämänsä ajan, joten katujen kulmat ovat käyneet hänelle tutuiksi. Ränsistyvää
asuntokantaa, roskakasoja ja puolivalmiita taloja hän katselee huolestuneena. Tähän on varmaan
osasyynä kaupungin vähenevä
väkiluku.
- Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia, että hankkeet
saatetaan loppuun asianmukaisesti. Jos rakennus on osaksi tai kokonaan tuhoutunut, rakennustyö
on jätetty kesken tai rakennuksen
käyttämisestä on luovuttu, rakennuspaikka ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se
vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä. Mutta jos ei tiedä,
voiko esimerkiksi tontin rajalla
olevan puun kaataa, kannattaa silloinkin olla yhteydessä rakennusvalvontaan.
- Me rakennusvalvonnassa autamme, neuvomme ja opastamme. Aina kannattaa olla yhteydessä, jos ei ole ihan varma miten
toimia. Näin pidetään yhteinen
ympäristö kunnossa, Tiiro muistuttaa lopuksi.
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Kesä tuoksuu mereltä, maistuu jäätelöltä ja kuulostaa
nauravan. Toisilla soi kesäduuniblues, harvalla koko
kesän, mutta suurimmalle osalle meistä kesä on
vuoden parasta aikaa. Kesällä Kemi herää eloon.
Tekemistäkin riittää.

Vauhdikas
T

änäkin vuonna tapahtumien järjestäjät ovat panostaneet sisällön lisäksi
myös saavutettavuuteen.
Kemin kaupungin Tapahtumakalenterin lisäksi tekemistä löytyy
ihan Facebookia selaamalla. Tapahtumien kirjosta löytyy jokaiselle jotakin.
Heti kesän alkajaisiksi Kemin
kaupungin nuorisotoimen nuo-

rison ohjaajat pakkaavat pelit ja
vehkeet urheilusta musahommiin
siniseen Puuhapakuun ja kurvaavat sinne missä nuoretkin ovat eli
puistoihin ja rannoille.
- Puuhapaku liikkuu 1.6. - 27.7.
kello 15.00 - 23.00. Tavoitteena
on olla siellä, missä nuoretkin
ovat, nuorison ohjaaja Niilo Karjalainen esittelee.
Nuorisotyön katusählyturnaus on

puolestaan ympäri kaupunkia pelattava kolmen osakilpailun sarja,
joka huipentuu Täikönpuiston finaaliin 24.7.
- Katusähly on kesän hittilaji. Sitä pelataan kuin salibandya,
mutta pieneen maaliin ilman maalivahtia ja pelaajiakin on kentällä
joukkueessa vain kolme. Peliaika
kahdessa erässä on 12 minuuttia
kerrallaan, etsivä nuorisotyönte-

Upeita autoja
Kemi Tuning Car Exhibition KTCE
on koko perheen autotapahtuma Kemin sisäsatamassa. Lauantaina 18.7.
pidettävä katselmus kokoaa Kemiin
autoharrastajia ympäri Suomen.
Näyttelyssä autoille, moottoripyörille sekä mopoille on omat sarjansa.
- Ensimmäisen kerran näyttely pidettiin vuonna 2010 ja suosio jatkuu vain. Tänäkin vuonna odotamme paikalle noin 50:tä
näytteilleasettajaa ja tietysti myös

sankoin joukoin yleisöä. KTCE-tapahtumaan sisäänpääsy on ilmainen, tapahtuman moottorina toimiva Kari Kallaanvaara kehuu.
Kari kertoo, että tuunaus on auton tai muun kulkuvälineen suorituskyvyn parantamista eli virittämistä. Tuning-termillä tarkoitetaan
usein myös auton ulkonäön muuttamista, joten luvassa ei ole vain
konepeltien alta löytyviä muutoksia.

- Kaikki näyttelyyn osallistuvat
tuunatut kulkuvälineet ovat käyneet läpi muutosprosessin, jonka jälkeen niitä ei enää vanhasta
tunnista. Mutta kaikki eivät päädy näyttelyyn, siitä pitää huolen
myös meidän esiraati, joka tsekkaa autot ennen näytteille asettamista. Parhaat tietysti palkitaan
ja yleisökin pääsee valitsemaan
suosikkinsa, Kari Kallaanvaara
lupaa.

kijä Jani Rojola valottaa turnausta.
Katusählyturnaukset nuorisotyö vetää yhdessä Sastamolo Kings -joukkueen kanssa.

Lasten kesä on
täynnä tekemistä
Kaikkien lasten suosikkipaikka Liikennepuisto aukeaa tänä kesänä jo
1.6. sulkien autotallinovet vasta 31.7.
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kesä 2015
- Liikennepuistossa on joka maanantai teemapäivä, jolloin touhuillaan autoilun lisäksi myös jotain muuta kesään liittyvää, Niilo
muistuttaa.
Elohiiri-lastenviikkoa vietetään
22.6. - 26.6. Kemin lastenkulttuurikeskuksessa. Eläintarha-teema kutsuu lapsia maanantaista perjantaihin
kello 10.00 - 12.00 ja 12.00 - 14.00.
eli päivän aikana on kaksi pajaa:

aamu- ja iltapäiväpaja.
- Joka päivälle on oma eläinteema ja lisäksi viikon aikana tehdään
yhteinen neulahuovutustyö, josta
syntyy perhosparvi. Parhaiten työpajat soveltuvat 3 - 12 -vuotiaille,
mutta muuten Elohiiri-lastenviikolle ei ole ikäraja. Alle kouluikäiset osallistuvat vanhemman kanssa, lasten kulttuurin tuottaja Sanna
Lemiläinen kertoo.

Elohiiri-viikkoja on vietetty Kemissä jo vuodesta 2006 ja tänäkin
vuonna Sanna valmistautuu ottamaan vastaan parisen sataa lasta
joka päivä.
- Askartelut ovat kollaaseja, muotoilua, maalaamista, joka päivä askarellaan eri tekniikalla. Ryhmiä
muodostetaan joka päivälle aina
kaksi, jotta kaikki mahtuvat varmasti mukaan ja 3 euron lippuja-

Teksti Kati Klaavuniemi
Kuvat Olli Ahonen, Pixmac,
Kemin Matkailu Oy,
Kemin sarjakuvakeskus ry /
Outi Hyvönen, Matti Kaltiola

kin voi lunastaa etukäteen Kemin
lastenkulttuurikeskuksesta.
Elohiiri-viikon päättää Kemin
ehkä suosituin lastentapahtuma
Rondelli-konsertti 27.6.
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Kemissä tapahtuu
kesällä 2015
(muutokset mahdollisia!)

Kemin kaupunginkirjasto
1.6.-31.8.2015
avoinna ma-to 10-19, pe klo 10-17
Kirjaston näyttelyt:
2.5.-31.7. Kevättä ja kesää
Kemin Taidemuseon kokoelmista
2.5.-31.5. Valokuvia
Hannu Kultalahti ja Margaret Hemmi
1.6.-30.6. Lyijykynäpiirroksia
Pentti Honkanen
1.7.-31.7. Valokuvia
Hannu Kultalahti ja Margaret Hemmi

Kaupungintalon näköalatasanne
1.6.-18.6.2015
avoinna ma-pe klo 8.00-15.00
22.6.-31.7.2015
avoinna ma-pe klo 10-20

Kemin taidemuseo
6.6.2015-30.8.2015
Jorma Kuulan muistonäyttely
avoinna ti-pe 11-17, la-su 11-15.

Kemin sisäsataman
kesäkauden avajaiset
la 6.6.2015

Kemin historiallinen museo
Perusnäyttely Meren ja joen kaupunki
avoinna ti-pe 11-17, la-su 11-15
6.5.-23.8.2015 Kemiä kokoelmissa
vaihtuvien näyttelyiden tila
avoinna ti-pe 11-17, la-su 11-15
Kemin sarjakuvakeskus
Kemin sarjakuvanäyttely
avoinna ti-pe klo 12-18, la-su klo 12-16
Kemin uimahalli
1.-26.6.2015
avoinna ma-pe klo 7-20.30
Kesäuimakouluihin varattu opetusallas
klo 9-10.45, 12-14.45 ja 18-18.45.
Juhannuksen aukiolomuutokset
to 19.6. klo 7-16, pe 20.6 suljettu
Uimahalli suljettu 27.6.-9.8.2015
(vuosihuolto)
10.-30.8.2015 avoinna ma-pe klo 7-20.30
Vesitreenit tiistaisin klo 7.30 (avoin),
keskiviikkoisin klo 11.00 (soveltava)
Viikonloppuisin suljettuna.
Seniori-kuntosali
Tervahalli
1.-25.6.2015 avoinna ma-to klo 8-12
26.6.-9.8.2015 suljettu
10.8.15 alkaen
ma avoin klo 8-12, naiset klo 12-15
ti avoin klo 9-15
ke miehet klo 9-12, naiset klo 13-15.30
to avoin klo 9-15
pe avoin klo 8-11, miehet klo 11-13
LumiLinna-näyttely
Tullimakasiini
23.6.-23.8.2015 avoinna ti-la klo 11-17
24.8.2015-22.1.2016 avoinna ma-pe
klo 10-16
Jalokivigalleria
avoinna ma-pe klo 10.00-16.00
Liikennepuisto
1.6.-18.6.2015 sekä 29.6.-31.7.2015
avoinna ma-to klo 10-17
Sadepäivinä toimintaa Lasten kulttuurikeskus Sarjiksessa (Valtakatu 22).
Nuorisotoimen puuhapaku
& Takajärven varikko
1.6.-24.7.2015 ma-to Puuhapaku
”bilistää” ympäri kaupunkia klo 15-23
pe Takitsun nuorisotilat auki klo 12-23

Lasten urheilukoulu
1.-5.6.2015
Järj. PS Kemi Kings
Rockfutisfrisbee 2015 -turnaus
la 6.6.2015 klo 10-18 Hahtisaari
Järj. Kemin Rockfutiksen tuki ry

Sporttia kesään!
8.-12.6.2015
Järj. TUL-Lappi
Lankakeräryhmä
ti 9.6.2015 (joka toinen tiistai)
Majakkatalo
Purjehduksen sarjakilpailut
10.6.-12.8.2015
keskiviikkoisin klo 18-19
Järj. vuoroin KTPS ja KePS
Nuorisotyön katusählyturnaus
4 osakilpailua eri puolilla kaupunkia
11.6. Takitsu, 2.7. Hepola, 9.7.
Karihaara, 24.7. FINAALI, Täikönpuisto
Kansainvälinen tilkkupäivä
13.6.2015 klo 10- 14 Kävelykatu
Järj. Kemin Tilkkukööri
Suomalais-venäläinen taiteilijaleiri
Expeditsija Kemi 2015
su-la 14.-20.6.2015
Kulttuurikeskus ja kauppatori
Järj. Suomi-Venäjäseuran Kemin osasto ry
Kauppamaraton
to 18.6.2015
Järj. Kemitiimi
Tiekirkko
22.6.-7.8.2015 Kemin kirkko
avoinna ma-pe klo 11-16
Meri-Lapin matkailuopas paikalla
Elohiiri lastenviikko
22.-26.6.2015
Järj. Kemin lastenkulttuurikeskus
Yli-Jaakheikin savupirtti
24.6.-2.8.2015
ke-su 11.30-16.30
Meripuiston museoalue Sisäsatama
Rondelli lastenmusiikkitapahtuma
la 27.6.2015 Liikennepuisto
Järj. Kemin kaupungin nuorisotoimi
Vartti Triathlon-tapahtuma
la 4.7.2015 Sisäsatama
Järj. Kemin Työväen Uimarit
Kesähiihdon MM-kisat 2015
su 5.7.2015 Sisäsatama
Järj. Meri-Lapin Nuorkauppakamari Ry.
Katariina-laivan 10-vuotisjuhlat
10.7.2015 Katariinan terassi

Mitä he meille kertoisivat?
Hautausmaakävelykierrokset
8.7.2015 ja 22.7.2015 klo 18
Kemin eteläinen hautausmaa,
Peurasaari
Järj. Meri-Lapin matkailuoppaat

Kesäri
la 29.8.2015 Meripuiston laululava
Järj. Pohjolan Sanomat

Nestlé Pingviini 80-vuotiskiertue
pe 10.7.2015 klo 11-19 Sisäsatama

Venetsialaiset
la 29.8.2015 Sisäsatama

Lapin Boxing night
la 11.7.2015 Sisäsatama

Maailma tuli kaupunkiin
to 3.9.2015
Järj. Toivola-Luotolan setlementti ry

Lapin rock night
la 11.7.2015 klo 12-17.30
Meripuiston laululava
Kemin Regatta
la-su 11.-12.7.2015
Kesäkissa blues
la 18.7.2015 Puistopaviljonki
Satama Run
la 18.7.2015
Järj. PS Kemi Kings
Kesäkissa jamit
su 19.7.2015 klo 18 alkaen
Puistopaviljonki
Autotapahtuma ja -näyttely KTCE
la 18.7.2015 Sisäsatama
Järj. Kalla’s starteam
Frisbeegolf -turnaus nuorille
ma 20.7.2015 klo 12- 18 Ruutinpuisto
Järj. Jätkänkiekko ry
Fanituotemyyjäiset
ti 21.7.2015 klo 12.00-20.00
Sisäsatama
Järj. Kemitiimi
Easy living -tapahtuma 24 h
ke-to 22.-23.7.2015
ke-to klo 20-20
Sisäsatama
Meri-Lapin Country Camp
24.-26.7.2015 Vallitunsaari
Järj. Meri-Lapin Country ry.
Katusählyturnaus nuorille
pe 24.7.2015 klo 12-18 Täikönpuisto
Run to 60´s
pe-su 24.-26.7.2015 Sisäsatama
Satama Open Air
31.7.-1.8.2015 Kemin Ruutinpuisto
Kuoromaraton
la 8.8.2015 Meripuiston laululava
Järj. Meripuiston kulttuuriyhdistys ry
Kemin Purjehdusseuran
110-vuotisjuhlat
la 8.8.2015
Jalkapallon ikämiesten SM-kisat
la-su 15.-16.8.2015
Sauvosaaren urheilukenttä
Elonkorjuumarkkinat
pe-la 21.-22.8.2015 Kävelykatu
Järj. Kemitiimi

Tarkempia tietoja tapahtumista: www.kemi.fi/tapahtumakalenteri

Taiteiden yö
la 29.8.2015 klo 10-18
Kemin kulttuurikeskus ja Sauvo-talo

Kemin kaupunginteatteri
26.9.2015
Monika Fagerholm
IHANAT NAISET RANNALLA
Musiikkinäytelmän ensi-ilta
1.10.2015
Henri Kapulainen KÄKIKELLO
Komedian ensi-ilta
24.10.2015
Carin Mannheimer VIELÄ EHTII
Komedian ensi-ilta
Kesäristeilyjä Kemissä:
Perinnelaiwa Katariinan ja
Perämeren Jähdin risteilyt
Tiedustelut: Olli Ahonen,
puh. 0400 696 124 tai
info@katariinalaiva.fi
M/S Casandra risteilyt
lauantaisin klo 18-21 sekä
heinäkuussa lauantaisin myös
klo 15-16.30
Lisätietoja / varaukset: Meri-Lapin
Matkatoimisto, puh. 010 422 5590
tai matkatoimisto@sealapland.com
Kaupungintalo avoinna kesällä
1.6.-14.8.2015
ma-pe klo 8.00-15.00

TULOSSA
YHTEISLIPPU KOLMEEN
KOHTEESEEN

Valitse näistä: Lumilinna-näyttely,
matkailujäänmurtaja Sampo,
historiallinen museo, taidemuseo,
sarjakuvakeskus sekä jalokivigalleria
Lisätietoja: Kemin Matkailu Oy
puh. (016) 258 878

TULO
SYKSYL SSA
HARRA LÄ 2015
STEME
Lisätieto SSUT!
ja
k
ehittäm
iskoo
Oili Ruo rdinaattori
puh. 04 kamolta
0 662 5
264

7

numero 2/2015

KEMILÄINEN

Ikämiesten SM-kisat 			
potkitaan Kemissä

Teksti Kati Klaavuniemi
Kuvat Kati Klaavuniemi ja Pixmac

Ikämiehet mittelevät JKKI-55-sarjan SM-mitaleista
Kemissä 15. – 16. elokuuta. Isäntänä toimii oululainen
jalkapalloseura Iltatähti, jonka pelaajakaarti koostuu
pitkälti kemiläisistä pallotaitureista.

K

emissä jalkapalloilulla
on vahvat perinteet.
Ikämiesjalkapalloiluakin kemiläiset ovat harrastaneet menestyksekkäästi jo 30
vuotta.
- Jalkapalloilijalle 35 vuoden
ikäpaalu merkitsee sitä, että hän
voi liittyä Ikämiessarjaan. Käytännössä Kemissä se tarkoittaa herrasmiestreenejä kaksi kertaa viikossa
ja JKKI-turnauksia muutaman kerran vuodessa. Sarjoja miehille on
kahdeksan ( JKKI-35, 40, 50, 55,
60, 65 ja 70) ja naisille kaksi ( JKKI30 ja JKKI-40), ikämiesjalkapalloilija Jukka Ikäläinen valottaa.
JKKI on Suomen palloliiton
alaista toimintaa ja lyhenne tulee sanoista Jalkapallon Kunnossa
Kaiken Ikää. Numerosarja JKKI:n
lopussa tarkoittaa ikää eli Kemissä
järjestettävässä JKKI-55-turnauksessa kirmailee vähintään 55-vuotiaita pelaajia.
- JKKI-55-sarjaa pelataan pienellä kentällä ja peliaika on kaksi
kertaa 25 minuuttia. Edellisen vuoden kahdeksan parasta pääsevät
automaattisesti lopputurnaukseen
eli hallitsevina Suomen mestareina meidän ei tarvitse paikastamme
karsia. Mikäli ilmoittautuneita on
enemmän kuin 16, joukkueet arvotaan pelaamaan karsintaotteluita

alueellisesti, ikämiespalloilija Raimo Manniala jatkaa.
- Ikämiesjalkapallo on aktiivipelaajien jäähdyttelysarja. SM-turnauksissa voidaan pelata hiukan vakavampaa peliä, mutta enimmäkseen
se on rentoa herrasmiespeliä. Pelaamisen pitää olla mukavaa ja kisoihin lähdetään nauttimaan hyvästä pelistä, tapaamaan tuttuja ja
viihtymään rakkaan harrastuksen
parissa, Ikäläinen muistuttaa.

Jukka Ikäläinen ja Raimo Manniala toivottavat kaikki tervetulleiksi seuraamaan KPT-85:n juhlaturnausta eli Ikämiesten
SM-kisoja 15.-16.8.2015 Kemin Sauvosaareen.

Kemi on jalkapallokulttuurin
pohjoinen pääkaupunki
Kemiläiset ovat ahkeria liikkujia
ja jalkapallollakin on kaupungissa
vahvat perinteet. Herrat kertovat,
että heillä on entisinä jalkapalloilijoina tavoitteena tukea ja kehittää
kemiläistä jalkapalloa pelaamalla, valmentamalla ja järjestämällä
turnauksia kannustamisen ohella.
- Ensin pelasimme Karihaaran
työväen palloilijoissa ja sittemmin
Kemin pallotovereissa eli KPT85:ssä. Kemin kisat ovatkin meille juhlaturnaus, joten Sauvosaaren
urheilupuisto saa todistaa jälleen
urheilujuhlan kulkua, KPT-85:n
perustajajäseniin kuuluva Manniala kehuu.
JKKI-turnauksia on pelattu Suomessa vuodesta 1982 lähtien. Kemi-

läiset osallistuvat JKKI-turnauksiin
kuitenkin oululaisen Iltatähti-joukkueen riveissä. Pelaajat koostuvat
pääsääntöisesti KPT-85:n lisäksi Visan Pallon, Kemin Palloseuran ja
Karihaaran Tenhon vanhoista pelaajista. Iltatähdissä pelaa myös oululaisia entisiä huippupelaajia Oulun Palloseurasta ja Oulun Työväen
Palloilijoista. Viime vuonna Iltatähti voitti mestaruudet sarjoissa 50 ja
55 sekä 60-vuotiaissa.
- Pohjoisen taso on kova ja ikämiespelaajat keskittyvät tähän
Kemi - Oulu -akselille. Turnauksessa kentälle kirmaa useita entisiä maajoukkuepelaajia elämänsä
kunnossa, Manniala jatkaa.
- Joukkueet pelaavat tosissaan,
mutteivät vakavasti. Ja Sauvosaa-

ri on aivan mahtava paikka järjestää turnaus: palvelut ovat lähellä,
yleisöä mahtuu mukavasti ja kaikki pelit saadaan pelata samalla
alueella, Ikäläinen muistuttaa.
Kisoissa yleisö pääsee bongailemaan kemiläisten jalkapallolegendojen lisäksi myös tuttuja maajoukkuepelaajia vuosien varrelta.
- Kannattaa tulla katsomaan, millaisessa pelikunnossa herrat ovat.
Saattaapa siellä vilahtaa myös Atik
Ismail, Mika Kojonkoski, Antti
Muurinen tai vaikka Olli Rehn, turnauksen järjestäjät vihjaavat.
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Paras paikka 								
					kodillesi!
Meidän kaikkien elämä on enimmäkseen arkea. Mutta, kun arki sujuu
haluamallamme tavalla, se tuo elämiseen laatua vuoden jokaiselle
päivälle. Kemissä arki sujuu ja täällä on hyvä asua.

O

letko sinä miettinyt,
miten haluaisit asua?
Täyttääkö nykyinen
asuntosi sinun asumisen unelmat? Kemin kaupunki on
miettinyt asukkaidensa asumisen
tarpeita ja tullut tulokseen, että
monelle meistä asumisen unelma
on turvallinen asuinalue palveluiden läheisyydessä, lähikauppa,
päiväkoti, koulu, hyvät harrastusmahdollisuudet ja luontoa ulkoiluun heti oven takana. Näistä elementeistä syntyvät kemiläisten
asumisen unelmat.
- Asumiseen on vuosien varrella vaikuttanut perheiden koot,

vanhempien sijoittuminen työmarkkinoille, ikääntyminen sekä
tietenkin myös korkokanta. Nyt
korot ovat alhaalla, mutta työllisyystilanne huono. Vaikka talo
on aina myös sijoitus, epävarmassa taloustilanteessa ei uskalleta toteuttaa unelmia omasta kodista,
Kemin kaupungin Maankäyttöja mittaustoimen Kaupungingeodeetti Paulus Rantajärvi pohtii.
Suomalainen asuminen on monen mielestä kallista, ahdasta ja
standardoitua. Asuminen Kemissä on kuitenkin edullista ja vaihtoehtoja löytyy kerrostaloasumisesta luonnon rauhaan. Täällä on

Teksti Kati Klaavuniemi
Kuvat Kati Klaavuniemi ja Janica Karasti

myös hyvä palveluverkosto. Aika
harvoin tulee miettineeksi, millaisella liukuhihnalla ne muut ihmiset Suomessa asuvat.

Tonttitarjonnassa
helmiä ja timantteja
Asukkaat haluavat parempaa asumista - mutta millaista? Asumistarpeet erilaistuvat ajansaatossa ja
samalla toivotaan myös asumistarjonnan monipuolistuvan. Yhteiskunnan ja ympäristön muutos asettavat asumiselle uusia haasteita.
Yhä useampi asuu kaupungissa, ja
ikääntyvien, maahanmuuttajien ja

yksinasuvien määrä kasvaa. Perhemuodot ja elämäntavat erilaistuvat
– asumisessa on monta kulttuuria.
Tätä silmällä pitäen Kemi on panostanut tonttitarjontaansa. Jungon
takana sijaitsevassa Rovanrinteessä
rakentaminen on jo täydessä käynnissä.
- Rovanrinteen rauhallisuus on
taattu isoilla tonteilla, joiden keskelle on varattu oma alueensa lasten leikeille. Kaavoituksessa on
huomioitu kevyen liikenteen järjestelyt sekä harrastajien ja lapsiperheiden haaveet. Kaikki tontit
ovat vehreitä ja jokainen rajoittuu
puistoalueeseen.
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Opettajanpuisto tarjoaa omakotitaloasujille harvinaista herkkua:
kaikki palvelut ovat aivan kulman takana.
- Opettajanpuisto Kivikolla tuo
omakotiasumisen lähemmäksi keskustan sykettä. Tarjolla on 12 kappaletta omakotitalotontteja, joiden
koko vaihtelee 900 neliömetristä
1450 neliömetriin. Tonttien hintataso on Kemissä alhainen, kun
sitä vertaa muuhun Suomeen.
Opettajanpuisto sijaitsee ihan
Prisman läheisyydessä päiväkodin ja koulun vieressä.
- Se on ihanteellinen paikka
lapsiperheille, mutta rauhallinen
sijainti kiinnostaa varmasti myös
muita rakentajia. Varauksia on jo
muutamia ja ensimmäisillä rakentaminen alkaa jo kesällä, Rantajärvi kertoo.
Myös kerrostaloasuminen monipuolistuu Kemin keskustassa,
kun sekä Ruutinpuiston että Urkinkulman kerrostaloasunnot valmistuvat ihan Kemin keskustassa.

Kaupunki
rakentajan tukena
Oman kodin rakentaminen on
yksi elämän suurimmista päätöksistä. Projektin edetessä tehdään
ratkaisuja, jotka vaikuttavat perheen elämään vuosia, jopa vuosikymmeniä. Kemin kaupungin
rakennusvalvonta tarjoaa asiantuntevaa ja osaavaa apua kaikissa

taloprojektin vaiheissa suunnittelusta pystytykseen saakka.
Ennen tontin hankintaa rakentaja on jo suunnitellut projektiaan
ja hahmotellut budjettiaan. Rakennushanke alkaa konkretisoitua tontin hankkimisen jälkeen,
sillä tontti ja kaavamääräykset antavat projektille omat raaminsa.
- Monesti rakentajilla on jo haaveissa tietty tontti ja talomalli.
Tarpeet ja toiveet kiteytyvät tontinvalinnassa, sillä talon kokoon
vaikuttaa myös tontin koko. Toisinaan tonttia joudutaankin vaihtamaan ennen rakentamisen aloittamista.
Mutta, kun lähdetään rakentamaan omakotitaloa, hyvän ja
huolellisen suunnittelun tärkeyttä
ei voi koskaan korostaa liikaa.
- Meiltä saa aina apua ja annammekin kaikille rakentajille kattavan paketin, josta löytyy kaikki tarvittavat yhteystiedot. Meiltä
löytyy myös tietoa paikallisista rakentajista, joita voimme suositella
urakkaansa suunnitteleville, Rantajärvi muistuttaa.
Paulus Rantajärvi vinkkaakin,
että kaupungin karttapalvelussa
osoitteessa kartta.kemi.fi on hyvä
käydä tutkailemassa, millaisia tontteja ja millä alueilla on vielä tarjolla. Samalla voi pistää ylös rakentajan tärkeät puhelinnumerot.

numero 2/2015

KEMILÄINEN
Kaupungingeodeetti Paulus Rantajärvi toivottaa
rakentajat tervetulleiksi tonttikaupoille Kemin
kaupungin Maankäyttö- ja mittaustoimeen.
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Järjellä ja tunteella

M

arkus ja Jonna Ahvenjärvi rakentavat
Rovanrinteelle. Projektissa ovat keikkuneet mukana myös 2,5 ja 4-vuotiaat pojat Roope ja Pyry. Kumpi oli
ensin, talo vai tontti?
- Kyllä me varattiin tontti jo Rakentajamessuilla keväällä 2013 ja
tontilla alettiin kaatamaan puita
jo saman vuoden syyskuussa. Joten ensin meillä oli tontti, Jonna
laskeskele rakennusaikaa taaksepäin.
- Taloa kyllä suunniteltiin jo ennen tontin hankintaa, mutta malli valittiin lopulta tontin mukaan.
Joten kyllä se tontti oli ensin, Markus nyökyttelee vieressä.
Rovanrinteessä pariskunta ihastui nimenomaan isoihin puistoalueisiin rajoittuviin tontteihin.
- Täällä on rauhallista, mutta
palvelut ovat silti lähellä.

Upean, pikkusen vajaan 190 neliön hirsitalon pitäisi valmistua 1500
neliön tontille vappuun mennessä.
Raksalla onkin tekemisen meininki, kun korvaamattomiksi tituleeratut mummo ja pappa auttavat
viimeistelytöissä.
- Meistä tämä on kannattava sijoitus, ja jos alkaa oikein suunnittelemaan, koskaan ei ole hyvä aika
rakentaa. Tällaiseen taloon meillä
ei olisi ikinä ollut varaa ellemme
olisi rakentaneet itse, Jonna kiteyttää, kun pohtii, oliko talon rakentaminen itse alusta saakka rohkea
päätös.
- Ei tämä minusta niin kauhean

kallista ole ollut. Ainahan asuminen maksaa ja näin saa juuri omien haaveiden mukaisen kodin,
Markus muistuttaa.
Nopean päässälaskun jälkeen
hän saa neliöhinnaksi 1100 euroa. Millaisia neuvoja he antaisivat muille omasta talosta haaveileville?
- Kannattaa verrata uuden ja
vanhan asumisen kustannuksia
ammattilaisen kanssa. Tulos saattaa yllättää, Jonna hoksaa.
- Meitä neuvottiin, että pitää
olla välillä myös poissa rakennustyömaalta ja se on auttanut jaksamaan. Kaikki ottaa oman aikansa,

mutta kaupungin maankäyttö- ja
mittaustoimelta saa neuvoja ja ohjeita joka vaiheessa. Sinne kannattaa soittaa, kun ajatukset alkavat
kulkea samaa kehää, Ahvenjärvet
kiittävät kannustajiaan lopuksi.

Teksti ja kuva
Kati Klaavuniemi

Markus, Jonna, Roope ja Pyry Ahvenjärvi muuttavat
pian uuteen kotiin. He rakentavat Rovanrinteelle.
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Oikea paikka kodillesi!
Onnellinen ja kiireetön arki ilman ruuhkaa. Sujuva ja laadukas elämä keskellä
kaupunkia, mutta samalla luonnon sylissä. Täällä on oikea paikka kodillesi.
Kemissä on helppo elää ja asua. Erityisesti lapsiperheet arvostavat edullista asumista. Asuntotarjonnasta löytyy
vaihtoehtoja keskustan merellisestä asumisesta luontoa lähellä oleviin omakotitaloihin.
Kemissä ei pelkästään syödä, juoda ja maata, vaan täällä eletään ja osallistutaan vahvasti. Kemi onkin erityisesti
tunnettu monipuolisista ja laadukkaista kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluistaan. Luontoon kaipaavalle puolestaan
on tarjolla lukuisia liikunta-, virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia. Kemiläisenä asut Meri-Lapin parhaassa paikassa.
Auta meitä kehittymään vielä paremmaksi:

www.parhaaksi.fi
Varaukset ja tiedustelut vapaista tonteista
maanmittausteknikko Esa Salmijärvi puh. (016) 259 600, 040 572 7068
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UUDISTUVAN KAUPPAKADUN SUUNNITTELU
ALKAA
Viihtyisyyden uskotaan lisäävän
Teksti ja kuva Janica Karasti

Yrittäjä Tuomas Varonen toivoo, että Kauppakadun
muutokset johtaisivat keskustan vilkastumiseen.
Parkkipaikkojen säilyminen on hänestä tärkeää,
sillä kemiläiseen kaupunkikulttuuriin kuuluu, että
parkkipaikka löytyy nopeasti ja monessa paikassa
asioiminen hoituu kohtuullisen helposti.

myös yritysten kilpailukykyä

K

emissä aloitetaan toukokuun aikana Kauppakadun uudistustöiden
suunnittelu. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall kertoo, että suunnitelmien
odotetaan olevan valmiina vuoden
loppuun mennessä.
- Suunnitelmissa ei ole kävelykatu, vaan kävelypainotteinen
katu, jossa autolla saa ajaa mutta
kävelyalueita korostetaan ja parannetaan, Grönvall painottaa.
Itse uudistustyöt kohdistuvat
kävelykadulta Meripuistoon saakka. Investointeja ja hankkeen
käynnistymistä ei ole vielä sovittu. Iso hanke vaatii oman käsittelyn ja investointipäätökset, joten
itse rakentamisen ajankohdasta ei
ole vielä tietoa.
Käynnistyessään hanke joudutaan kokonsa takia jaottelemaan
useammalle vuodelle.
- Yksi lähtökohdista on, että yritysten toimintamahdollisuuksia parannetaan. Nyt kun Täikön alue,
kävelykatu ja sisäsatama on saatu uudistettua, on Kauppakatu sitten se nämä kaikki alueet yhdistävä viimeinen tekijä, joka liittyy
kokonaisvaltaiseen keskustan kehittämiseen.

Pitkät perinteet
Kauppakadulla
Kauppakadulla jo vuodesta 1952
toimineella T.A. Kaakinen Oy:llä
on pitkät perinteet kadun liikeelämässä. Sieltä on löydetty apu
kemiläisten näköongelmiin jo monelle sukupolvelle.
Nyt yrittäjänä toimii Tuomas
Varonen, joka jatkaa isänsä jalanjäljissä.
- Kauppakadun näen hyvänä
kauppapaikkana Kemissä, sillä
keskustan liike-elämä on keskittynyt näille kolmelle kadulle. Vaikka olemme tässä päässä Kauppakatua, jossa liiketiloja on nyt myös

tyhjillään, näen silti, että sijainti
on hyvä, sillä koko katu on vilkas
kulkureitti varsinkin kesäisin, kun
myös torilla ja rannassa on toimintaa.
Varosen mielestä on hyvä, että
keskustaa kehitetään.
- Ihmisten viihtymiseksi uudistuksia täytyy aina tehdä.
Myös hän pohdiskelee, että minkälainen kadusta tulee.
- Sitähän ei vielä tiedä, koska
suunnittelu vasta alkaa mutta jos
se edistää ihmisten liikkumista, on
se tietenkin yrittäjän näkökulmasta aina hyvä asia. Pelkkää kävelykatua en kuitenkaan kannattaisi, koska meilläkin käy asiakkaita,
joiden on esteettömästi päästävä
liikkeeseen. Esimerkiksi iäkkäät
ihmiset täytyy saada autokyydillä
suoraan ovelle. Lisäksi olisi hyvä,
jos katu pysyisi molempiin suuntiin ajettavana.
Varonen otaksuu, että tuleva
Kauppakatu olisi samantyyppinen
kuin Tornion Hallituskatu, jossa
hänen toinen liikkeensä sijaitsee.
- Siellä se on toiminut kivasti.
Kadulla on parkkitilaa, jalkakäytävät ovat silti leveämmät ja toki
se pää kaupungista on muuttunut
muutenkin huomattavasti edustavammaksi.
Varonen tietää, että sijainnilla
on yritystoiminnalle suuri merkitys.
- Ja itse katuosan viihtyvyys tekee paljon yrityksen viihtyvyydelle.
Varosen mielestä on hyvä, että
myös yrittäjien mielipiteitä kuullaan, kun kaupunkia kehitetään.
- Minusta se on toteutunut hyvin.
On hyvä, että meidänkin ajatuksiamme arvostetaan, kun uutta
suunnitellaan.
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KOLUMNI

Kuva Jouni Kallankari

Neljällä
vuosikymmenellä

O

Puistoalueet ovat
kaupungin omaisuutta
- Toisen maalle ei saa rakentaa ilman lupaa, eikä toisen metsästä
saa puita kaataa. Tämä vanha viisaus on hyvä muistaa, toteaa Kemin
kaupungin lakimies Matti Rask.
Harvemmin tulee ajateltua, että Kemin kaupunkikin on maanomistaja. Luvattomasta maanvaltauksesta narahtaa kyllä varmasti jossain
vaiheessa. Monesti tontinomistaja tekee aidan, sijoittaa lasten trampoliinin, kaataa puun tai pystyttää grillikatoksen aivan tontin rajoille,
mutta onko se sallittua?
- Omalle maalle saa rakentaa, mutta on kunnioitettava rajoja.
Omalle tontille rakentamiseenkin tarvitaan usein lupa. Asian voi
tarkistaa kysymällä Kemin kaupungin rakennusvalvonnasta. Kuten
kaikessa omistamisessa, toiselta ei saa ottaa edes pientä kaistaletta
maata. Se aitahan olisi sitten kaupungin omaisuutta, jos se olisi sillä
puolella rajaa, Rask muistuttaa.
Varsinkin kesäisin puistoalueet kutsuvat kaupunkilaisia.
Mitä tulisi muistaa, kun liikkuu kaupungin puistoissa?
- Kaupungin puistoalueilla saa viihtyä, ulkoilla ja viettää aikaansa
vaikka marjastaen, kunhan ei vahingoita istutuksia, puita, pensaita
tai poimi marjoja istutetuista pensaista. Leireilylle ja tulistelullekin on
omat paikkansa, jotka löytyvät kaupungin nettisivuilta.
- Kun muistamme pitää eläimet kiinni, kunnioitamme toisen omaa
ja huolehdimme siisteydestä, kaupunkikin kiittää asukkaitaan kehittämällä alueitaan edelleen kaikkien hyväksi, Matti Rask lupaa.

Teksti Kati Klaavuniemi Kuva Janica Karasti

len osallistunut Kemin kaupunginhallituksen ja -valtuuston
kokouksiin virkamiehenä heti valintani jälkeen vuodesta 1983 jähtien. Hallituksen
puheenjohtajana oli Eino Jestilä ja
valtuuston Mikko Ekorre. Esittelijöinä kaupunginhallituksessa olivat kaupunginjohtaja Juhani Leino sekä apulaiskaupunginjohtajat
Vilho Heikonen ja Jorma Virtanen omalla sektorillaan. Pöytäkirjaa piti niin hallituksessa kuin
valtuustossakin kaupunginsihteeri Matti Kurkela. Hallituksen kokous oli pääsääntöisesti kerran
viikossa ja valtuuston kerran kuukaudessa.
Valtuuston jäsenmäärä on edelleen 43 ja kokous Matti Päkkilän
johdolla kerran kuussa. Hallituksen jäsenmäärä on vaihdellut kolmentoista ja yhdeksän välillä –
nyt yksitoista – ja kokous on joka
toinen viikko. Esittelijänä on kaupunginjohtaja Tero Nissinen ja
hallituksen puheenjohtajana Sari
Moisanen, ensi kertaa molemmat
minua nuorempia, kuten myös
pöytäkirjan pitäjä Jukka Vilén.
Käsiteltävien asioiden määrä
on vähentynyt huomattavasti niin
valtuustossa kuin hallituksessakin
kun päätösvaltaa on vuosien aikana annettu lautakunnille ja viranhaltijoille. Yhteistyö on eri poliittisten ryhmien välillä toiminut
hyvin. ”Koalition” aikana vuosina
2005 – 2008 oli jännitteitä.

Kuntajako- ja liitosasioita on pohdittu useaan otteeseen. Vuonna
1986 valmistui Kari Itkosen ( Jyväskylän yliopisto / Keski-Suomen
taloudellinen tutkimuskeskus) yhteistyötutkimus Kemi ja Keminmaa. Sen mukaan ”Kuntaliitosta
puoltaa siis lähinnä se, että tulevaisuudessa koko seudun kannalta keskeiset kehittämisalueet ovat
elinkeinotoiminnan edistäminen
ja yhdyskuntarakenteen järkeistäminen.” Myös ”Taloudellisia etuja
liitoksesta koituisi kaikille osapuolille.” Asia esiteltiin 23.3.1987 Kemin kaupunginvaltuustossa mutta
se ei edennyt.
Kaupunginjohtaja Ossi Revon
aikana tehtiin kuntajakoselvitys,
jossa oli mukana alueen viisi kuntaa ja tavoitteena yksi kunta. Esitys tyrmättiin vuoden 2011 alussa Kemiä lukuunottamatta alueen
muissa kunnissa.
Toistaiseksi viimeisin, Martti
Ruotsalaisen ja Timo Mäkitalon,
perusteelliseen selvitykseen pohjaava kolmen kunnan kuntajakopäätös on tehty 13.4.2015. Kemin
valtuusto sanoi selkeästi ”kyllä”,
Simon niukasti ”kyllä” ja Keminmaan niukasti ”ei”. Valtion yhdistymisrahaa oli tarjolla 4,5 miljoonaa euroa!
Paljonko Kemijoessa vielä vettä
virtaa Laurilassa 1520-luvulta peräisin olevan Kemin kivikirkon ohi
ennenkuin välttämättömän yhdistymispäätöksen tekemiseen ollaan
valmiita.

Matti Rask, Kemin kaupunginlakimies
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Lapsiperheille
		 helpotusta arkeen
Teksti ja kuvat Taina Alajärvi

Kemin kaupungin lapsiperheiden kotipalvelusta ja Mannerheimin
lastensuoleluliitolta voivat lapsiperheet saada helpotusta arkeen. Kaupungin
oma varhaiskasvatuskerho toimii esiopetuksen toimintavuoden mukaisesti.

Apua lapsen kotiin - vanhaan, hyvään malliinVastatakseen kuntalaisilta ja kaupungin työntekijöiltä tulleeseen
palautteeseen Kemin kaupunki
aloitti lapsiperheiden kotipalvelun
elokuussa 2013 yhden työntekijän
voimin. Lapsiperheiden kotipalvelu auttaa perheitä arjessa, sen
sujuvuudessa. Asiakkuutta lastensuojeluun ei lapsiperheiden kotipalvelun kautta synny.
Kaupungin järjestämää lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada esimerkiksi vanhempien
uupumuksen, vaikeutuneen ras-

kausajan, vanhemman äkillisen
sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi tai perheen arjen sujuvuuden vahvistamiseksi.
Lapsiperheiden kotipalvelua ei
myönnetä esim. pelkkään siivouksen tarpeeseen, lapsen äkillisen sairauden johdosta silloin kun
vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta, opiskelun vuoksi tai
vanhempien harrastusten vuoksi.
Lapsiperheiden kotipalvelu on
maksullista, tilapäistä kotipalvelua.
Esimerkiksi enintään 2 tuntia kes-

tävä käynti maksaa perheelle 10
euroa ja koko työpäivä 25 euroa.
Tällä hetkellä Kemin kaupungin lapsiperheiden kotipalveluun
voi ottaa yhteyttä perhetyön kautta arkisin klo 8 – 9 numeroon
040 746 4357.
Lisätietoja: www.kemi.fi/
palvelut/sosiaalipalvelut/
kotihoito/
kotipalvelulapsiperheet/

Mannerheimin lastensuojeluliiton
lastenhoitoapu avuksi perheen arkeen
Miltei jokaisessa perheessä tarvitaan joskus lastenhoitoapua. Kaikilla perheillä ei kuitenkaan ole tukiverkostoja, ystäviä ja sukulaisia
lähellä tai juuri oikeana hetkenä tavoitettavissa. Tällöin Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitaja
voi olla korvaamaton apu esimerkiksi asioilla käynnin ajaksi, lapsen tai vanhemman sairastuessa tai
vanhempien yhteisen ajan mahdollistajana.
Perheet kertovat, että kynnys
lastenhoitoavun tilaamiseen saattaa olla suuri, mutta ensimmäisen
kerran jälkeen huomaa sen helppouden ja käytöstä tulee osa arkea. Usein syntyy myös ns. ”vakkarisuhteita” hoitajien ja perheen
välille, jolloin perhe kysyy avukseen aina samaa hoitajaa joko
suoraan hoitajalta tai välityksen
kautta.

Kemissä MLL:llä on tällä hetkellä kuusi lastenhoitajaa. Yksi
lastenhoitajista on sosionomiksi opiskeleva ja joulukuussa 2015
valmistuva Ella Karim, jatkosuunnitelmissa on lastentarhanopettajan ammatti. Ella on käynyt
MLL:n järjestämän lastenhoitokurssin, minkä lisäksi kaikki lastenhoitajat perehdytetään ennen
kuin aloittavat työnteon. Ella kertoo tekevänsä todella mielellään
oman alansa keikkoja ja siinä samalla opiskelija saa tarvitsemaansa lisätienestiä.
Ella on ollut MLL:n lastenhoitajana Kemissä noin 1,5 vuotta ja
vakituisia perheitä on useampi.
Perheet tarvitsevat apua yleensä
kahdeksi – viideksi tunniksi, Ella
kertoo. Asioilla käynti, työntekoon liittyvät poikkeustilanteet tai
harrastuksissa käynti ovat tilantei-

ta, joihin perheet yleensä tarvitsevat ulkopuolista apua. Palkka hoitajille maksetaan käteisellä, tällä
hetkellä 8,20 euroa tunnilta. Kalenterissa on tilaa, vinkkaa Ella
hymyillen.
MLL:n lastenhoitoavun välitykseen voi soittaa ja keskustella
omasta tarpeesta ja esittää toiveita hoitajasta. Lastenhoitotoiminnassa on käytössä internetpohjainen välitysjärjestelmä (http://
lastenhoito.mll.fi), jota perheet voivat myös itse halutessaan käyttää mm. tilausten tekemiseen sekä
palkkakuittien tulostamiseen.

Lisätietoja
arkisin klo 8 - 13
puh. 040 772 5078

Avoin varhaiskasvatuskerho
Avoin varhaiskasvatustoiminta on kesälomalla on 1.6.-31.8.2015. Aloitamme syyskauden 1.9.2015. Tiistain
ja keskiviikon ryhmä on 3 vuotta täyttäneille ja torstain ja perjantain ryhmä 4-5 -vuotiaille. Toimintaan haetaan sähköisesti osoitteessa http://www.kemi.fi/palvelut/varhaiskasvatus/. Varhaiskasvatuskerhosta kerroimme tarkemmin lehdessä 3/2014. Lehti on edelleen luettavissa kaupungin www-sivuilla (http://www.kemi.fi/
palvelut/viestinta/kemin-kaupungin-tiedotuslehti/lehtiarkisto/)
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Sähköinen asiointi
varhaiskasvatuksessa
Kemin kaupungissa ollaan siirtymässä sähköiseen asiointiin varhaiskasvatuksessa. Asiakasperheemme ovat tottuneet käyttämään sähköisiä
kanavia asioiden hoidossa, joten sähköisten välineiden hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa on hyvinkin ajankohtaista. Perheet voivat
ajasta ja paikasta riippumatta käyttää sähköisiä palvelujamme.
Tänä keväänä kokeilimme ensimmäistä kertaa sähköistä esiopetukseen ilmoittautumista. Hakemukset tulivat järjestelmäämme ja pystyimme reaaliaikaisesti seuraamaan hakemusten määrää yksiköittäin.
Perheet saivat vahvistuksen onnistuneesta ilmoittautumisesta tekstiviestinä ilmoittamaansa puhelinnumeroon. Elokuun alusta lukien kaikki
päivähoito-, esiopetus- ja kerhohakemukset tehdään sähköisen järjestelmän kautta. Huoltaja saa sähköpostiinsa viestin sijoituspäätöksestä,
jonka hän voi käydä web-palveluissa lukemassa. Tämä edellyttää sitä,
että huoltaja on hyväksynyt sähköisen asioinnin ja antanut sähköpostiosoitteen. Myös päivähoitopaikan irtisanominen ja yhteystietojen
muuttaminen mahdollistuu web-palvelun kautta.
Jatkossa varataan hoitotunteja
1.8.2015 alkaen siirrymme hoitoaikaperusteiseen päivähoitoon. Tämä
tarkoittaa sitä, että perheet varaavat lapselleen hoitopäivien sijaan
hoitotunteja. Päivien pituus voi vaihdella lapsen päivähoidon tarpeen
mukaan. Perheet tekevät lapselleen hoitosopimuksen, jolla he valitsevat lapselleen viidestä eri tuntiportaasta sopivimman. Hoitosopimus
tehdään vähintään kolmen kuukauden ajaksi kerrallaan, kuten nykyisessäkin järjestelmässä.
Lasten hoitoajat ilmoitetaan web-palvelun kautta. Huoltaja kirjautuu
pankkitunnuksilla järjestelmään ja varaa lapselle päivittäiset hoitotunnit. Lisäksi kirjataan montako viikkoa hoitoaikasuunnitelmaa tehdään.
Varauksen jälkeen huoltaja saa yhteenvedon antamistaan hoitoajoista,
jolloin voidaan tarkistaa kuinka monta tuntia hoitoa on varattu. Varatuista hoitoajoista lähtee ilmoitus hoitopaikkaan. Päivähoitopaikassa
vanhemmat kirjaavat lapsensa saapuneeksi tai lähteneeksi päivähoitopaikasta tägillä hoitopaikan mobiiliin.
Paperityö vähenee
Sähköinen järjestelmä vähentää päiväkodeissa ja etenkin perhepäivähoidossa käsin tehtäviä kirjauksia ja tietojen vientejä järjestelmään.
Lasten läsnäolovarauksien pohjalta pystytään suunnittelemaan riittävä
henkilöstömäärä kuhunkin ryhmään. Reaaliaikainen ryhmien seurantamahdollisuus sähköisesti tukee myös esimiestyötä.
Lisätietoja: http://www.kemi.fi/palvelut/varhaiskasvatus/

Teksti Kaisa Rauvala

Ella on yksi Kemin kuudesta MLL:n lastenhoitajasta
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kemiläistä osaamista

Bombuksen tuore yrittäjäpariskunta Henrik Brehmer
ja Kaisu Harju ihastelevat
kevään uutta tarjontaa.
Näitä asuja on ilo myydä
asiakkaille.

BOMBUS
PALVELEE
AIDOSTI

Sukupolvenvaihdos tuo uusia tuulia yritykseen

K

emiläisiä jo vuosikymmeniä vaatettaneessa Bombuksessa eletään muutoksen aikoja.
Vuonna 1977 Bombuksen perustanut Ossi Kosonen on jäänyt vaimonsa Marjatan kanssa eläkkeelle ja myynyt yrityksen tyttärelleen
Kaisu Harjulle ja hänen avopuolisolleen Henrik Brehmerille. Pitkään suunniteltu sukupolvenvaihdos on nyt siis valmis.
Alunperin Kaisun suunnitelmiin ei kuulunut yrityksen jatkaminen saati paluumuutto Kemiin. Vuodet Etelä-Suomessa ja
työskentely toisten palveluksessa
muuttivat kuitenkin mielen ja Kaisu muutti perheineen Kemiin takaisin vuonna 2000.
- Ilmoitin nuorempana, että minusta ei yrittäjää tai ainakaan vaatekauppiasta tule, se on ihan hullun hommaa. Vanhempani olivat
tietenkin todella onnellisia, kun
muutin mieleni. Heidän ei enää
tarvinnut miettiä yrityksen lopettamista tai myymistä vieraalle.
Kaisu ja Henrik ostivat loputkin
Bombuksen osakkeet Marjatalta
ja Ossilta syksyllä 2014.
- On todella upeaa saada tehdä
rakastamaansa työtä ja vielä teh-

dä sitä rakastamansa ihmisen kanssa.
Meillä on Henrikin kanssa selvä työnjako, joka
toimii. Näin se
oli vanhemmillanikin. Vaikka äiti
ja isä ovatkin eläkkeellä, heistä on edelleen iso apu niin firman
taustajoukoissa, kuin puolivuotiaan tyttäremme hoitamisessa.

Laatu ennen merkkejä
Bombus työllistää kolme myyjää,
joista pitkäaikaisin on ollut kolme
vuosikymmentä yrityksen palveluksessa. Liikkeellä on myös oma
ompelija, joka tekee tarvittavat
korjausompelut.
- Meiltä lähdetään yleensä eläkkeelle. Olemme onnellisia siitä,
että töihin on valikoitunut ihmisiä, jotka tekevät työtään hyvällä
asenteella ja sydämellään. On tärkeää, että henkilökunta ei vaihdu
koko ajan.
Vanhempien elämäntyön jatkaminen on Kaisun mukaan haasteellista mutta ihanaa.
- Bombuksella on kuitenkin

ollut stabiili status Kemin yritysmaailmassa eikä
se ole tullut helpolla. Olen nähnyt, kuinka paljon vanhempani
ovat tehneet työtä
sen eteen. Tämä on
ihana mahdollisuus,
kun yritystoimintaa ei tarvitse aloittaa ihan alusta.
Hän haluaa kuitenkin tuoda
Henrikin kanssa myös uusia tuulia yrityksen toimintaan.
- Palvelu on meidän ykkösasiamme ja siitä emme tule koskaan tinkimään. Emme myöskään
osta sisään sitä, mitä muutkin ostavat, vain ainoastaan sellaisia
tuotteita, joihin oikeasti uskomme
ja jotka ovat meidän asiakkaidemme näköisiä. Myös laatu ja oikea
mitoitus on meille tärkeä asia, tärkeämpää kuin esimerkiksi merkkiuskollisuus.

Myyjä on asiakasta varten
Monella on ajatus Bombuksesta
juhlavaateliikkeenä vaikka sieltä
löytyy kaikkea ihanaa myös arkeen.

- Meillä myös vaatteet laitetaan
esille herkullisina paketteina, jotta
asiakas voisi saada niistä helpommin itselleen ideoita.
Kaisu toivoisi, että ihmiset ottaisivat rohkeasti myyjän ammattitaidon vastaan.
- Suomalainen ajattelee helposti, että en viitsi vaivata. Me myyjät olemme sitä varten, eikä tarvitse ajatella, että aina tarvitsisi ostaa
jotain. Meillä voi myös mennä
sovituskoppiin ja sanoa, että pukekaa minut! Ne ovat mukavia
haasteita. Mukaan voi ottaa vaikka ihan muualta ostetun luottovaatteenkin, joka kaipaa päivitystä asukokonaisuuteen. Autamme
monenlaisissa asioissa ja siitä syntyvä onnistumisen riemu kannustaa meitä työssämme.
Kaisu tähdentää, että tyytyväinen ja hyvin puettu asiakas on
liikkeen paras käyntikortti.
- Pitää olla myös rehellinen eikä
myydä vain myymisen ilosta. Tämä
oli ensimmäinen asia, minkä äitini
minulle 15 vuotta sitten opetti.
Teksti ja kuva Janica Karasti
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K

iinteistö Oy Itätuuli on
kunnallinen vuokrataloyhtiö, jonka omistaa
Kemin kaupunki. Se
työllistää 19 vakituista työntekijää
ja sillä on monista muista kaupungeista poiketen oman hallinto-organisaation lisäksi myös talon sisäiset siivous-, kiinteistönhoito- ja
kunnossapitoyksiköt.
Yhtiön toimitusjohtaja Tuomo
Svanberg kertoo, että Itätuuli syntyi fuusioyhtiöksi 1995, kun erillisiä kiinteistöosakeyhtiöitä niputettiin helpommin hallinnoitavaksi
kokonaisuudeksi.
- Meidän omiamme ja hallinnoimiamme tytäryhtiön asuntoja on yhteensä 1088 kappaletta ja
yhteensä hoidamme 1150 asuntoa.
Noin 1200 kemiläistä asuu Itätuulen asunnoissa. Rakennuksia on
yhteensä noin sata, joista valtaosa muutamaa rivitaloa lukuunottamatta on kerrostaloja, Svanberg
sanoo.
Vanhimmat asunnot ovat valmistuneet vuonna 1945 ja uusimmat 1994.
- Keskustassa meillä on vain
kaksi omaa ja kaksi tytäryhtiön
omistamaa kerrostaloa eli yhteensä neljä kohdetta.
Loput kohteet sijaitsevat mm.
Syväkankaalla, Koivuharjulla, Takajärvellä ja Mäntylässä.
Vuokrataso Itätuulen asunnoissa
on pysynyt hyvin kohtuullisena.
- Meidän vuokramme eivät ole
ARA-tuettuja asuntoja tai vapaarahoitteisia asuntoja kalliimpia,
vaan vuokra neliötä kohden on hitusen edullisempi. Toki jos saataisiin nykyinen noin 70% käyttöaste
korkeammaksi, näkyisi se tietysti myös edullisempina vuokrina,
Svanberg tuumaa.

Ruutukaavalle
halutaan asumaan
Kemissä vuokra-asunnon saaminen
on verrattain helppoa, sillä asuntoja on paljon tyhjilläänkin väkiluvun
laskusta johtuen. Kemi painii saman ongelman kanssa kuin muu-
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Toimitusjohtaja Tuomo Svanberg toivottaa
asukkaat tervetulleiksi Kemin kaupunkiin.

VUOKRAKOTEJA
KEMILÄISILLE
Kemissä vuokrataso
on hyvin kohtuullinen
kin Suomi: kaupungissa on pulaa
pienistä keskusta-asunnoista.
Ongelma tiivistyy siihen, että
kaupunki itse ei ole omistanut
juurikaan maata keskustan ruutukaava-alueelta. Kaupunki pyrkii rakentamaan aina omille mailleen, jotta kustannukset pysyisivät
aisoissa eikä asumisesta tulisi itse
asukkaalle liian kallista.
- Nykyisin palveluverkosto on
jonkin verran ohentunut syrjemmässä ja joukkoliikenne ei tavoita
kaikkia. Siksi keskustaan tarvittaisiin lisää pieniä asuntoja. Ehkä tulevaisuudessa niitä rakennetaankin.

Kilpailu asukkaista kova
Itätuulen toimintaan liittyy myös
monia harhaluuloja, joita Svanberg haluaa korjata.
- Kemin kaupunki ei rahoita
yhtiön toimintaa, vaan toiminta
rahoitetaan pelkästään asukkaiden maksamilla vuokrilla ja käyttökorvauksilla.
Samoin monesti luullaan, että
kaupungilla olisi paljon ns. sosiaalitoimen tukiasuntoja.
- Niitä meillä on vain pieni
murto-osa. Suurin osa asukkaista
on ihan normaaleja vuokralaisia.

Tosin jos jotain yhteistä nimittäjää
etsitään, niin vuokralla asujat ovat
aika usein yksinasujia.
Svanberg kertoo, että useimmiten asunnot remontoidaan uudelle vuokralaiselle vähintään maalipintaremontilla ja kodinkoneiden
päivityksellä.
- Asunnot pidetään kunnossa,
jotta ne olisivat haluttuja.
Teksti ja kuva Janica Karasti
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Seniorineuvolassa voi käydä kätevästi teettämässä vaikka verenpaineen tai verensokerin mittauksia, esittelee
geronomiopiskelija Tanja Marjanen mittaamalla asiakaspalvelusta vastaavan Pirjo Hiukan verensokerin.

Teksti ja kuva Kati Klaavuniemi

Seniorineuvola

mukana vanhuksen arjessa
Jokainen meistä ikääntyy
yksilöllisesti eikä numeroista
tarvitse niinkään välittää.
Tärkeintä on säilyttää
mahdollisimman hyvä
fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen toimintakyky
ja saada elää hyvää elämää.
Siihen tarvitaan muita
ihmisiä, apua ja tukea.
Kukaan ei pärjää yksin.

Ikääntyessä tulee enemmän vastaan tilanteita joissa yksi ovi sulkeutuu ja toinen aukeaa. On
kertynyt elämän kokemusta ja
viisautta. Jos terveys ja toimintakyky sallivat, voi aloittaa uuden
harrastuksen, hoitaa lapsenlapsia
ja matkustella. Eläkkeelläkin on
mahdollisuus työskennellä, jos se
tuntuu itselle sopivalta.
Mutta ikääntyessä törmää myös
muihin muutoksiin. Puoliso saattaa menehtyä, lapset muuttavat
toiselle paikkakunnalle, sairastuu

vakavasti tai tuntee yksinäisyyttä,
kun ystävätkin vanhenevat.
- Ikääntyessä voi tulla ajankohtaiseksi tuen tarve erilaisten arjen
toimintoja tukevissa asioissa. Seniorineuvolan väestä voi olla suurta apua elämän eri käänteissä, Seniorineuvolan asiakaspalvelusta
vastaava sosionomi-sairaanhoitaja
Pirjo Hiukka kertoo.

Ilmaiseksi ilman ajanvarausta

vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia järjestämään eläkeikäisille neuvontapalveluita. Kemissä palvelua on saanut maaliskuusta saakka
Keskustan palvelutalon Seniorineuvolassa. Neuvolaan voi tulla ilman ajanvarausta aamupäivisin. Iltapäivät toimivat ajanvarauksella,
mutta palvelu on aina maksutonta.
Seniorineuvola on matalan kynnyksen palvelupiste, jossa voidaan
kartoittaa asiakkaan tilanne ja palveluntarve. Keskustelua voidaan
tarvittaessa käydä päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen, ravitsemukseen, yksinäisyyteen sekä
muistiin liittyvistä asioista.
- Seniorineuvola on suunnattu erityisesti työelämästä vapaalle jääville sekä ikääntyville, jotka
eivät vielä ole sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä, Kemin Seniorineuvolassa harjoitteleva Lapin
ammattikorkeakoulun geronomiopiskelija Tanja Marjanen muistuttaa.
- Toiminnan tavoitteena on ennen kaikkea havaita ajoissa mahdolliset hyvinvointia uhkaavat tekijät. Tarvittaessa asiakas ohjataan
tarkoituksenmukaisten palvelujen
piiriin ja opastetaan esimerkiksi erilaisten hakemusten kanssa,
Hiukka sanoo.
Seniorineuvolassa tehdään neuvonnan ohella pieniä terveydellisiä
tutkimuksia, kuten verenpaineen,
verensokerin ja hemoglobiinin mittausta.
- Mikäli asiaa on enemmän,
kannattaa varata aika, mutta tänne voi piipahtaa vaikka kauppareissulla. Pääasia on, että tulee
käymään, kun asiat painaa mieltä,
Pirjo Hiukka toivottaa.

!

Seniorineuvola sijaitsee
Sauvosaarenkatu 25:ssä
(Keskustan palvelutalo)
Avoinna ma-ke 8–16, to 8–14.
Aamuvastaanotto ilman
ajanvarausta klo 8.15–11.30.
Iltapäivät ajanvarauksella
puh. 040 660 7881.

Vuonna 2011 voimaan tullut uusi

Kehitä kanssamme Kemin hyvinvointipalveluja.
Vastaa asiakastyytyväisyyskyselyyn osoitteessa www.kemi.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/
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TÖISSÄ KEMISSÄ
Kehittämiskoordinaattori Oili Ruokamolla on
mielessään muun muassa kokousmatkailun
kehittäminen Kemissä. - Yhtenä esimerkkinä
oivallisista tiloista ovat Digipoliksen tilat.

Teksti ja kuva Janica Karasti

KEMI
KEHITTYY
UUDELLA
OTTEELLA
Kemin uusi kehittämiskoordinaattori Oili Ruokamo
aloitti uudessa toimessaan maaliskuussa.

K

emin uudeksi kehittämiskoordinaattoriksi
valittu Oili Ruokamo
tiesi heti työpaikkailmoituksen nähtyään, että tämä
työ on häntä varten.
- Hain tätä työtä, koska minulle
tuli heti sellainen tunne, että tässä
on minun paikkani. Halusin löytää
työn, jossa voisin hyödyntää kaikkea oppimaani sekä monipuolista
työkokemustani. Sen lisäksi, että
minulla on tähän paljon annettavaa, ajattelin, että myös itse voisin
oppia uutta tässä työssä. Hyöty on
silloin molemminpuolinen.
Pitkin poikin Lappia ja Suomea
työskennellyt posiolaislähtöinen
nainen on toiminut viime vuosina
mm. oman yrityksensä puitteissa
konsulttina sparraamassa matkailuyrityksiä. Hänellä on myös pitkän
linjan kokemus mainostoimistoyrittäjyydestä ja matkailusta. Ikuiseksi
opiskelijaksi tunnustautuva nainen
käy tällä hetkellä myös joogaopettajan ja ylemmän AMK:n restonomin opintoja loppuun.
- Työnkuvani kehittämiskoordi-

naattorina on kehittää ja tuotteistaa
matkailua ympärivuotiseksi, kehittää Kemin tapahtumatarjontaa ja
palveluelinkeinoja sekä myös jonkin verran toimia kaupungin sisäisessä markkinoinnissa.
Työssään Ruokamoa tapaavat
lähinnä yrittäjät, kaupungin henkilöstö sekä yhteisöjen ja järjestöjen
toimijat. Tavallisen kemiläisenkin
on mahdollisuus häneen törmätä,
sillä hän suunnittelee mm. puistojoogaa Kemiin ensi kesälle.

Tapahtumat
tärkeässä roolissa
Tällä hetkellä työn alla on sidosryhmäkierros.
- Haluan saada ensin suuret linjat mahdollisimman hyvin haltuun, jotta voin ryhtyä keskittymään pienempiin asioihin. Koko
kentän haltuunottaminen vie kuitenkin aina hetken.
Ruokamon toiveena on tuoda
yritykset yhteen monialaisesti, jotta
alueen tapahtumatarjonta paranisi.
- Tapahtumien tuottaminen olisi

tärkeää täällä meillä, sillä ne houkuttelevat matkailijoita ja viihdyttävät myös paikallisia ihmisiä. Ne
toisivat uutta virtaa ja uutta ostovoimaa alueelle.
Ruokamo toivoo myös, että hän
saisi kemiläiset ylpeiksi omasta kotikaupungistaan.
- Se asenne on aika tiukassa tällaisessa teollisuustaustaisessa ympäristössä. Mutta palveluelinkeinotkin ovat tärkeitä. Palvelukulttuuri
on täällä vielä uutta ja alalle tarvitaan varmasti myös lisää yrityksiä.
Ja sitä myötä toki yritysosaamista
ja yrittäjäkasvatusta.
Ruokamolla itsellään yrittäjyys on
ollut vahvasti osa elämää ja se lienee
tullut hänelle jo verenperintönä, sillä
lähes koko suku on yrittäjiä.
- Tapani toimia on sitouttaa ihmisiä toimimaan kohti tavoitetta. Jos
jotain sovitaan, niin se tehdään.

Teollisuus matkailuvaltiksi
Kemin suurimmasta potentiaalista kysyttäessä on Ruokamon vastaus selvä.

- Ehdottomasti se on meri ja meren
läheisyys kaupungissa ympärivuotisesti. Arktinen meri kiinnostaa
varmasti esimerkiksi aasialaisia.
Toinen, mitä ei vielä mielestäni
ole valjastettu kunnolla matkailun käyttöön, on teollisuus. Sillä
on kuitenkin pitkä historia ja Kemin teollisuus ja satamahan ovat
kuitenkin olleet avain Lapin vaurastumiseen.
Ruokamo kertoo, että ihmisillä on häntä kohtaan selvästi myös
paljon odotuksia.
- Toki haluan onnistua työssäni. Tämä työpaikka pitää minun
myös ansaita.
Loppuun hän muistuttaa, että
häntä saa lähestyä kaikissa kehittämiseen liittyvissä asioissa rohkeasti.
- Saa tarttua hihasta tai ottaa yhteyttä!
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KEMI,
Meri-Lapin
suuri sydän
Kun saavuin Kemiin ensimmäistä kertaa kemiläisen vaimoni pienoisesta painostuksesta
noin 30 vuotta sitten, ulkona oli 20 astetta pakkasta. Olin kuullut ja lukenut näistä
pakkasista aikaisemmin, mutta astuessani ulos lentokoneesta ja tuntiessani tämän
polttavan kylmyyden kasvoillani en pystynyt hengittämään!

T

uohon aikaan Nicolae
Ceausescu oli juuri menettänyt valtansa ja Neuvostoliitto oli edelleen
Suomen tärkein kauppakumppani.
Kemin tuontisataman varastoihin
minut tutustutti perinpohjaisesti
vaimoni 10-vuotias serkkupoika.
En ymmärtänyt tuolloin sanaakaan suomen kieltä, mutta hän sai
kuitenkin minut ymmärtämään
kaiken mitä kertoi.
Kemillä on oma ominainen
tuoksunsa. Kesällä ilmassa leijuu
paperimassan, meren ja Sireenin kukkien tuoksu. Talvellakin
voi aistia ja haistaa meren, mutta
sen tuoksu on kuivempaa ja pehmeämpää. Tehtaanpiippujen lakkaamaton tuprutus pakkassäällä
herkistää hajuaistin ja joskus pilkillä ollessa voi tuntua siltä, että tehtaiden suodattimia ei olisikaan.

Verratessani Kemiä muihin kaupunkeihin, mieleeni tulevat Pohjois-Kanadan pienet paikkakunnat tai etenkin Kidal, joka on ovi
Saharan autiomaahan.
Kemiläiset ovat avoimia, uteliaita ja ystävällisiä. Heidän luonnettaan on muokannut karun ilmaston ja vaikean historian lisäksi
meri. Meri on avannut kemiläisille mahdollisuuden pehmeämpiin
näköaloihin ja mielipiteisiin.
Toisen Kemi-vierailuni aikana
vaimoni iso-isoäiti juhli 80-vuotissyntymäpäiviään. Jäimme juhlapäivänä hetkeksi hänen kanssaan
kahden ja silloin Martta-mummo sanoi: Allu! Ellu ei oo täällä. Nyt voidaan pussata kunnolla.
Useimmilla tapaamillani kemiläisillä naisilla on vaaleat ja vahvat
silmät, korkea otsa ja tempperamenttinen luonne. Heillä on kes-

keinen rooli kotona, mutta kodin
ulkopuolella he ovat usein kuitenkin hyvinkin ujoja. Tässäpä taitaa
olla syy, miksi rakastuin kemiläiseen naiseen.
Kun vanhempani lähettivät
minut 7-vuotiaana kotimaastani
Béninistä kouluun Ranskaan, äitini sanoi minulle: ole hyvä poika,
niin saat uuden rakkaan perheen.
En minä, eikä hänkään voinut
tuolloin kuvitella, että uusi perheeni tulisi olemaan Suomessa,
maassa, josta olimme koulussa lukeneet seuraavaa: Suomessa meri
jäätyy, koska on niin kylmä, ja ihmiset tekevät reikiä jäähän, jotta
he voisivat kalastaa.
Taisin olla hyvä poika, sillä Kemissä minua on aina kohdeltu kuin
omaa perheenjäsentä. Hyväksynnän ja rakkauden lisäksi minua
on kärrätty jäänmurtaja Sampol-
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le, olen saanut kelkkailla moottorikelkalla meren jäällä, olen ollut
paistamassa makkaraa ja kalaa laavuissa, olen tehnyt reikiä jäähän ja
kalastanut sieltä… (tiedän nyt, että
sitä kutsutaan pilkkimiseksi), olen
veneillyt ja uinut kesäisin suolattomassa meressä.. olen olen… Ollut
kuin hemmoteltu kakara Kemin
sydämessä.
Ja enää ei henki salpaudu, vaikka saavunkin talvisin kylmään Kemiin ja pakkassäähän, jossa ihmisillä on suuri ja lämmin sydän.

