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K

oko Suomea viime vuosina koetellut teollinen ja kaupallinen
rakennemuutos on ollut valitettavan tuttu vieras Kemissä jo
vuosia. Taannoiset suurhankkeet energiatuotannon, pohjoisen kaivoskuljetusten tai matkailun osalta, joista odotettiin
piristysruisketta koko seutukunnalle, ovat viivästyneet tai rauenneet kokonaan. Vaikka kaupunki on tehnyt merkittäviä panostuksia matkailun
sekä korkean teknologian ja osaamisen sektoreille, ei sitä kautta syntyneillä työpaikoilla ole kyetty korvaamaan rakennemuutoksen myötä hävinnyttä työtä. Harmillisesti kaupungin merkittävien taloudellisten
panostusten myötä saavutetut työpaikat ovat osittain valuneet Kemin sijasta muualle maakuntaan ja tavoiteltu hyöty on jäänyt saamatta.
Ehkä ei kuitenkaan ole syytä pukeutua säkkiin ja sirotella tuhkaa
päälle, sillä tulevaisuus ja menestys tulevaisuudessa on kuitenkin yhä
pitkälle meidän omissa käsissämme. Jos rakennemuutos onkin meitä
kohdellut kaltoin kuluvina vuosina, on meillä täydet mahdollisuudet
myös kehittyä ja synnyttää uusia työpaikkoja. Kemin kaupungin kehittämispanokset korkean osaamisen, matkailun, kulttuuripalveluiden ja
kaupallisen keskustan kehittämiseen ovat sen verran mittavia, että niillä
täytyy oikein kohdennettuna olla vaikutuksia myös työn syntyyn.
Vaikka Kemin hyvinvointi on perustunut ja perustuu edelleen pitkälle teollisuuteen ja sen tarvitsemien palveluiden tuottamiseen on syytä
muistaa, että yli 70 prosenttia kaupungin alueella olevista työpaikoista
on kaupan- ja palveluiden työpaikkoja. Näiden työpaikkojen pysyvyyteen ja syntyyn vaikuttaa hyvin pitkälle täällä asuvien ihmisten ja yritysten palvelutarve ja kulutustottumukset. Yksinkertaistettuna paikallisten
palveluiden käyttö turvaa ja synnyttää tänne uusia työpaikkoja ilman,
että alueelle syntyisi uusia suuria teollisuuslaitoksia.
Kaupungin kehittämispanosten suuntaaminen tukemaan entistä täsmällisemmin kauppa- ja palvelusektoria ja kaupallista keskustaa tukee omalta merkittävältä osaltaan suuren ja kasvavan palvelusektorin
tarpeita. Kaupunki on jo päättänyt toimista, joilla kaupunkikeskustan
ympäristöä ja tapahtumia kehitetään entistä viihtyisämmäksi ja vetovoimaisemmaksi niin uusille asukkaille kuin yrityksillekin. Tavoitteenamme on luoda keskustaan uutta toimintaa ja houkutella uusia toimijoita, synnyttää uusi viihtyisä, jännittävä ja mielenkiintoinen kaupan,
palveluiden ja vapaa-ajan keskusta kaikenikäisille.
Keskustan ja sen liiketoimintaympäristön kehittämistyö jatkuu tulevinakin vuosina yhtenä Kemin strategisista painopisteistä, mutta vaikka kuinka kaupunki keskustaa kehittäisi ei se onnistu ilman yrittäjien ja
kiinteistönomistajien sitoutumista yhteistyöhän ja valmiutta myös sijoittaa keskustan liiketoimintaympäristön kehittämiseen ja tarjonnan monipuolistamiseen. Luvassa ei varmasti ole pikavoittoja, mutta määrätietoisella yhteistyöllä luomme hitaasti ja hivuttamalla kaupunkiin uusia
työpaikkoja ja houkuttelemme uusia asukkaita kaupunkilaisiksi ja palveluiden käyttäjiksi.
Jukka Vilén
Kansliajohtaja
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atkailuoppaan tehtäviin kuuluu olla
innostunut omasta kaupungistaan
ja sen menneisyydestä. Kemissä opaspalveluita tarjoaa uudella
nimellä toimiva Meri-Lapin Matkailuoppaat ry.
- Aikaisemmin toimimme nimellä Kemin Matkailuoppaat ry.,
mutta koska opastusalueemme
kattaa koko Meri-Lapin matkailualueen eli Kemin, Simon, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Haaparannan, vaihdoimme nimeen,
joka kertoo toiminnastamme paremmin, yhdistyksen puheenjohtaja Kyösti Karjalainen kertoo.
Meri-Lapissa yhdistys tekee
opastuksia suomen lisäksi ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.
- Opastoiminta alkoi Kemissä vuonna 1980 Kemin opaskerhona. Nykyisin auktorisoituja matkailuoppaita on 14. Kemin
Kaupungin syntyyn ja historiaan
liittyy vahvasti myös naapurikuntien historia, minkä vuoksi oppaat
ovat kouluttautuneet alusta saakka koko Meri-Lapin alueen opastamiseen.
Vaikka oppaan tehtäviin kuuluukin tuntea alueensa historia,
on tietoa myös päivitettävä.
- Historia ei muutu, mutta lisääntyy. Tärkeä osa oppaan arkea
onkin päivittää tietojaan ja jakaa
sitä myös muiden oppaiden kanssa sekä etsiä uusia kohteita.

numero 2/2014

Matkailuoppaan
matkassa
Kemi tutuksi

Kemiläiset tietävät kaupunkinsa, mutta harvempi
todella tuntee sen. Kaupungin vaiheisiin perehtyy
parhaiten matkailuoppaan matkassa.

Kemissä riittää kohteita
Kyösti kertoo, että tärkeitä kohteita ovat Kemin asemakaava, historia, vanha Kemi, jota löytyy edelleen korttelin verran, sisäsatama
museoalueineen sekä kulttuurikeskus taidemuseoineen.
- Tietysti esitellään myös matkailun kärkituotteet, kuten Sampo
ja Lumilinna. Oppaiden lempilapsi on Kemin kirkko, jota esitellään yhteistyössä seurakunnan
kanssa.

!

2.7.
5.7.
9.7.
12.7.
16.7.
19.7.

KEMILÄINEN
Arkkitehti Josef Stenbäckin suunnittelema Kemin kirkko on valmistunut vuonna 1902. Kyösti korostaa, että kirkkoakin esitellessä
ei esitellä uskontoa vaan kirkon
historiaa, arkkitehtuuria ja taidetta.
- Kemin entisessä tullikamarissa
sijaitsevan Jalokivigallerian ylpeys on Suomen kuninkaan kruunu
vuodelta 1918, jolloin maastamme haluttiin tehdä kuningaskunta.
Nämä vaiheet kiinnostavat opastettavia sekä tietysti Jalokivigallerian perustamistarina, toisen maailmansodan aika, uitto ja Kemin
synty, Kyösti luettelee.

”Herrojen Kemi”
Kemin kaupunki perustettiin vuonna 1869 ja ensimmäisinä vuosikymmeninään se oli alueeltaan ja
väestöltään pienehkö, noin Sauvosaaren alueen kokoinen, kauppiaiden ja virkamiesten muodostama pikkukaupunki eli ”herrojen
Kemi”.
- Teollisuuskaupungiksi Kemi
muuttui vasta vuoden 1931 alueliitoksen myötä, jolloin Kemin maalaiskunnasta erotetulla liitosalueella
sijainneet suuret teollisuuslaitokset
Kemi Oy ja Veitsiluoto Oy siirtyivät osaksi kaupunkia. Kemin asukasluku ja pinta-ala moninkertaistuivat päivässä ja asukkaista
enemmistön muodosti työväestö.
Siltä ajalta on sanonta ”herrojen
Kemi”.
Opastetuilla kiertoajeluilla ja
-kävelyillä Kemin voi siis nähdä
ihan uusin silmin.
- Muistatko, missä Kemin kapinan kuumimmat hetket käytiin,
mitä patsaita Kemissä on tai miten
sisäsatama on muuttunut vuosien
varrella? Näitä ja monia muita tarinoita kuulet enemmän opastetulla kierroksella kotikaupungissasi, Kyösti vihjaa lopuksi.

Teksti ja kuva Kati Klaavuniemi

Ohjelma Kesälle 2014:

Hautausmaakävelykierros
Kemi tutuksi pyöräillen suunnistamalla
Muistomerkkejä ja taideteoksia Kemin puistossa ja katujen varsilla
Lasten kierros sisäsatamassa ja katumaalaus
Hautausmaakävelykierros Peurasaaren hautausmaalla
Kemi tutuksi pyöräillen suunnistamalla

23.7. Muistomerkkejä ja taideteoksia Kemin puistoissa ja katujen varsilla
26.7. Kiertoajelu Kemissä ja Meri-Lapin alueella 1
2.8. Kiertoajelu Kemissä ja Meri-Lapin alueella 2
Kemin kirkko on Tiekirkkona kesällä 23.6. – 8.8.2014 maanantaista
perjantaihin klo 11 – 16. Paikalla on Meri-Lapin Matkailuopas opastamassa. (Suunnitelma on alustava ja muutokset ovat mahdollisia.)

Lisätietoja Meri-Lapin matkailuoppaiden järjestämistä tapahtumista sähköpostitse: merilapinmatkailuoppaat@gmail.com tai puh. 044 045 1156.
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Kemissä tapahtuu

Kesällä 2014

TOUKOKUU
AVOIN KIRPPUTORITOIMINTA
31.5. - 6.9.2014 (la klo 9-16)
Kauppatori
Lisätietoja: Kemin kaupunki,
puh. (016) 259 598
SIRKUS FINLANDIA
30.5.2014 klo 18.30
Pajarinrannan kenttä
Lisätietoa: www.sirkusfinlandia.fi

KESÄKUU
JÄRJESTÖTIETOPISTE
3.6.2014 klo 9.30 - 15
Länsi-Pohjan keskussairaalan ala-aula
Esittäytymässä Kemin Seudun Kuulo
ja Tornion Kuulo
JOLLAPURJEHTIJOIDEN
VIIKKOKISAT
4.6. - 27.8.2014 (keskiviikkoisin
klo 18-20) Sisäsatama
AVOIN SATAMA -TAPAHTUMA
JA SISÄSATAMAN KESÄKAUDEN
AVAJAISET
7.6.2014 alk. klo 10
Sisäsatama
Köliveneiden ratapurjehdus sekä
Vuoden 2014 vierasvenesataman
palkintoplakaatin naulaus.
ROCKFRISBEE -TURNAUS
7.6.2014 Kemin Ruutinpuisto
Lisätietoja: www.rockfutis.com/
rockfrisbee
LASTEN LIIKENNEPUISTO
9. - 19.6. sekä 30.6. - 8.8.2014
(ma-ti, to-pe klo 10-17, ke klo 10-18)
TORIPÄIVÄ
12.6.2014 klo 10-17 Täiköntori
Ohikulkevia kauppiaita
KAUPPAMARATON
19.6.2014
Kävelykatu ja Täikön tori
Kadun varrella olevat myymälät
palvelevat klo 10-24.
Tapahtuman pääesiintyjä on Tauski.
MINITIVOLI
19.6.-31.7.2014 (arkisin klo 10-17)
Täiköntori

TIEKIRKKO
23.6. - 8.8.2014 (ma-pe klo 11-16)
Kemin kirkko
Paikalla Meri-Lapin matkailuopas
Vapaa pääsy.

HAUTAUSMAAKÄVELYKIERROS
2.7.2014 ja 16.7.2014 klo 18
Peurasaaren hautausmaa
kesto n. 1,5 h
Vapaa pääsy.

TÄIKÖNTORILLA TANSSITAAN
26.6. klo 18.30 - 21.30

KESÄHIIHDON SM-KISAT
5.7.2014 Sisäsatama
Lisätietoja:
http://www.jcimeri-lappi.com/

AGILITYKILPAILUT
26.6.2014
Kemkon kenttä, Eteläntie 227
Vapaa pääsy!
Lisätietoja http://www.kemi.fi/kemko/
ELOHIIRI-LASTENVIIKKO
24. - 27.6.2014 (päivittäin klo 10-14)
Kemin lastenkulttuurikeskus,
Sauvotalo, Valtakatu 22
Taidepajojen materiaalimaksu 3 €.
YLI-JAAKHEIKIN SAVUPIRTTI
25.6. - 3.8.2014 (ke-su klo 12-16)
Kemin Meripuisto
Vapaa pääsy. Lisätietoja pirtin
aukioloaikana: puh. 050 4302 348
RONDELLI
LASTENMUSIIKKITAPAHTUMA
28.6.2014 Liikennepuisto
YÖTTÖMÄN YÖN
PALVELUSKOIRAKILPAILU
28.6.2014
Karihaaran urheilukenttä
Lisätiedot: www.kspkry.net/index.
php/palveluskoirat
KOKO KAUPUNGIN HENKILÖ
V-näytelmä
29.6.2014 klo 13
Puistopaviljonki, Meripuisto
Esityksen kesto n. 1 h 20 min.
Yli 5-vuotiaille, liput 5/10 €.
THE MIDNIGHT SUN
BEATLES WEEKEND
26. - 28.6.2014
Täiköntori, kävelykatu ja
Puistopaviljonki

HEINÄKUU
LASTEN KESÄPAJAT
1. - 3.7. ja 8. - 10.7.2014
(päivittäin klo 10-14)
Kemin lastenkulttuurikeskus
Vapaa pääsy!

SATAMARUN
5.7.2014 alkaen klo 11.30
Sisäsatama
Ilmoittautuminen:
https://fi.mynextrun.com/satamarun
Osallistumismaksu 25 €/hlö
KATURUOKAMESSUT
5.-6.7.2014
Täiköntori ja kävelykatu
KEMIN REGATTA
5. - 6.7.2014 klo 10-15
Sisäsatama
Kevytveneille ja köliveneille,
mukana yli 30 venettä usealta eri
paikkakunnalta
KEMI TUTUKSI PYÖRÄILLEN
SUUNNISTAMALLA
5.7.2014 ja 19.7.2014 (klo 12-15)
Lähtöpaikka Kemin Sisäsatama,
Linnan aitan edestä. Reitti kierretään
omilla pyörillä. Säävaraus
Tapahtuma on maksuton!
MUISTOMERKKEJÄ JA TAIDETEOKSIA KEMIN PUISTOISSA
JA KATUJEN VARSILLA
9.7.2014 ja 23.7.2014 (alk. klo 18)
Lähtö Kemin kulttuurikeskuksen
edestä. Kierros kestää n. 1,5 h.
Tapahtuma on maksuton!
LASTEN KIERROS SISÄSATAMASSA JA KATUMAALAUS
12.7.2014 alkaen klo 10
Lähtö Kemin jalokivigallerian edestä.
Säävaraus. Tapahtuma on maksuton!

HEINÄNÄYTTELY
19. - 20.7.2014
Sauvosaaren urheilupuisto.
Kansainvälinen koiranäyttely
Lisätietoja: www.showlink.fi/
showlink/kemi2014
SUOMEN TIVOLI
20. - 29.7.2014
Pajarinrannan kenttä
Lisätietoja: www.suomentivoli.fi
RUN TO 60´S
MOOTTORIPYÖRÄRALLI
25. - 27.7.2014
Sisäsatama
Lisätietoja:
www.northernvikingsmc.com
KIERTOAJELU KEMISSÄ
26.7.2014 ja 2.8.2014 (alk. klo 10)
Lähtö Kemin kulttuurikeskuksen
edestä. Kesto n. 3 tuntia.
Kierretään Kemin kaupungin keskustaa ja lähiympäristöä.
Hinta 6 €/osallistuja

ELOKUU
SATAMA OPEN AIR
1. - 2.8.2014
Ruutinpuisto
Lisätietoja: satamaopenair.fi
KTPS 50-VUOTTA
JUHLAPURJEHDUS
2.8.2014 alk. klo 10
Sisäsatama
JUICEROCK
8.-9.8.2014
ELONKORJUUJUHLAT
15. - 16.8.2014
YÖPURJEHDUS
16.8.2014 alkaen klo 21
Sisäsatama

LAPIN BOXING NIGHT
12.7.2014 Sisäsatama
Vapaa pääsy.

BOTTOMS UP -PURJEHDUSKISAT
23. - 24.8.2014 klo 12-16
Sisäsatama
Kevytveneille ja köliveneille.

KEMIN TUNING CAR EXHIBITION
19.7.2014 Sisäsatama
Lisätietoja:
kallas.star.team@windowslive.com

Muutokset mahdollisia.

Lisää tapahtumia: www.kemi.fi/tapahtumakalenterI
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KEMILÄINEN

Joulupukkikin 		
	viettää kesäänsä
Kemissä

Kesäisen Kemin sydän on sisäsatama rantabulevardeineen ja
tapahtumineen. Ranta houkuttaakin ulkoilemaan ja nauttimaan
kesästä. Myös Joulupukki viihtyy Kemissä!

K

emiläisten olohuoneen
muodostavat Ulenin
rannan purjehduskeskus ja Kemin vanha
sisäsatama. Kemin upean vierasvenesataman ovat veneilijät äänestäneet jo toisen kerran Vuoden vierassatamaksi.
- Yksinkertainen syy äänivyöryyn on se, että meillä on ylivoimaisesti parhaat purjehdusseurojen tilat vieraiden käytössä ja
kävelymatkan päästä löytyvät
kaupat, apteekit, ravintolat sekä
tietysti mainio uimaranta ja uimahalli. Toisekseen Kemin sisäsatamassa on eri toimijoiden kesken
niin hyvä ilmapiiri, että se näkyy

myös ulospäin, muistuttaa Kemin
Purjehdusseuran (KePS) junioripäällikkö Marko Korkeamäki,
joka tekee juniorityötä yhteistyössä Kemin työväen purjehdusseuran KTPS:n kanssa.

No onkos tullut
joulu kesän keskelle
Kemiläisten purjehdusseurojen järjestämä Avoin Satama -tapahtuma
kerää lauantaina 7.6. Uleninrantaan
vesillä liikkumiseen liittyviä aktiviteetteja kemiläisten sekä matkailijoiden kokeiltavaksi. Mukana ovat
myös Meripelastusseura ja Tatun
Tarvike Oy vesileikkikaluineen.

- Purjehdusseurat järjestävät rantaan optimistijollia ja purjeveneitä
innokkaiden testattaviksi. Kokeileminen on ilmaista ja ohjattua.
Mutta nyt on syytä olla kesälläkin kilttinä, sillä avajaisiin saapuu
myös lomaileva Joulupukki.
- Joulupukki on päättänyt tulla Kemiin kesälomansa viettoon,
nauttimaan merestä ja tapaamaan
kavereitaan, kuten Arttua ja Terttua. Mutta miten Joulupukki saapuu perille, onko hänellä mukana
lahjoja ja kuinka kauan hän viihtyy, se on vielä salaisuus, Korkeamäki myhäilee.
- Samana päivänä vietetään sisäsataman kesäkauden avajaisia.
Luvassa on ainakin poniratsastusta, kasvomaalausta, lastendisco,
vohvelikestit, ilmapalloja, livemusiikkia ja muuta mukavaa koko
perheelle, yrittäjistä koostuvan
Rantaremmin puuhanainen Niina
Pekkala luettelee.

Kemiläisten olohuone
Sisäsatamasta löytyy siis useita
ravintoloita, jäätelökioski, risteilyjä ja ravintolapalveluja tarjoavia
laivoja, minigolfia, merirosvoja,
välinevuokrausta ja Jalokivigalleria. Päivää voi viettää sisällä tai
ulkona, ihan miten vaan haluaa.

Vuokraamalla vaikka jostain ravintoloista mato-ongen.
Ja eihän aiheen irtiottoon tarvitse olla suuren suuri. Siihen riittää annos aurinkoa ja pullakahvit.
Kemiläiset ovat osoittaneet, että
he löytävät kyllä paikalle, kun jotain mielenkiintoista tapahtuu. Ja
tänäkin kesänä tapahtuu.
- Kesäaikaan rannassa on perinteisesti soinut elävä musiikki myös
viikolla ja varmasti on myös muita tapahtumia vierailijoiden iloksi.
Parhaimpina päivinä musiikinnälkäisiä palvellaan useamman tunnin ajan, kun vain rohkeasti tutustuu eri ravintoloiden tarjontaan,
Pekkala vinkkaa.
Sisäsataman vajaan kolmen kuukauden kesä eletään siis intensiivisesti. Puuhaajat kuitenkin vakuuttavat, ettei kaikkia ideoita ole
vielä käytetty.
- Kehittämisen paikkoja vielä löytyy. Mekin olemme miettineet, miten saariin pääsisi helpommin, olisipa iltatoreja tai kirppiksiä
enemmän tai kuka opettaisi satunnaiset pelailijat petanquen saloihin.
Mutta yhteistyöllä nämäkin ideat
toteutuvat, Pekkala hymyilee.

Teksti Kati Klaavuniemi
Kuvat Janica Karasti ja Mainostoimisto Reklaamin arkisto
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Kauppamaratonin yhteydessä 19.6.
avataan jälleen lasten minikokoinen
huvipuisto eli minitivoli Prima-talon
eteen. Hankkeen pääjehuina ovat
hyörineet muun muassa Timo Toivanen Subway Oy:stä, Kemin kaupungilta yritys- ja hankeasiantuntija Jani
Koskela sekä Kemin Lämäreiden toiminnanjohtaja Kimmo Mäki.
- Viime vuonna kokeilimme minitivolia ensimmäisen kerran ja palaute
oli niin positiivista, että halusimme
viedä ajatusta hieman pidemmälle.
Tarkoitushan on houkutella myös
lapsiasiakkaita kävelykadulle tarjoamalla heille mukavaa puuhaa. Nyt,
kun minitivoli sijoitetaan lähemmäs
jäätelökioskia ja vessoja, saamme
toivottavasti keskustaan vielä enemmän pieniä huvittelijoita, Toivanen
kertoo.
Minitivoliin tulee lohikäärmepomppulinna, funrun-seikkailurata sekä merirosvo-liukumäki.
- Meidän yrittäjien rooli on ollut
tarjota resurssit ja Kemin Lämäreiltä
tulee sitten toteutus.
Ohjattua huvittelua
Kemin Lämäreiden toiminnanjohtaja
Kimmo Mäki lupaa, että kävelykadulla tulee ensi kesänä raikaamaan
lasten äänet.

Teksti Kati Klaavuniemi Kuva Pixmac

Huvittelu
sallittu

Ei ole lasten riemulla rajaa, kun iskä lomalla Kemiin ajaa!
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- Tällainen minitivoli istuu toimintaamme oikein hyvin. Urheiluseurana haluamme tarjota lapsille ja nuorille monipuolisesti mahdollisuuksia
leikkiä ja liikkua sekä samalla tukea
keskustan elävöittämistä. Liikuttamisen ohella haluamme tarjota nuorille
mahdollisuuksia päästä harjoittelemaan myös liikunnan ohjaamista,
Mäki perustelee minitivolitoimintaa.
Kemin Lämärit eivät tarjoa vain
lapsille huvia, sillä muutama onnekas
on päässyt minitivoliin kesätöihin.
- Jokaiselle laitteelle tulee oma
ohjaajansa, joten vanhemmat voivat
ihan huoletta jättää jälkikasvunsa
meille, kun itse suuntaavat ostoksille.
Tavoitteenamme on myös järjestää
pieniä tapahtumia tivolitoiminnan
yhteyteen. Esimerkiksi 11.7. järjestämme yhteistyössä City Sportin
kanssa Polvilätkä-turnauksen, Mäki
lupaa.
Minitivoli on avoinna arkipäivisin
kello 10-17 aina tuonne heinäkuun
loppuun saakka ja sinne ovat tervetulleita kaiken kokoiset lapset.

Peräpohjolan viimeinen savupirtti
Teksti Helka Savikuja Kuva Kemin historiallisen museon valokuva-arkisto

Peräpohjolan viimeinen savupirtti on
rakennettu vuonna 1796 Rovaniemen maalaiskunnan Muurolan kyläs
sä. Vuonna 1831 Jaakko Heikinpoika
osti sen ja uitti lautalla Kemijokea alas
pystyttäen sen Ala-Jaakheikin maalle.
Samalla pirttiin muurattiin ulospäin
lämpiävä uuni. Vuonna 1862 seuraava isäntä Heikki Jaakonpoika laudoitti
savupirtin päältä, rakensi kammarin,
porstuan ja kaksi komeroa eteisen perälle ruoansäilytystä varten. Talo sai nimen isäntänsä mukaan. Koska vanhin
veli asui vanhassa Ala-Jaakheikissä,
tuli uudesta talosta Yli-Jaakheikki.

pirttiin. Asukkaat painautuivat matalalle sakean savun vuoksi tai tekivät
ulkotöitä lämmittämisen ajan. Savu
päästettiin ulos katossa olevasta
räppänästä. Hiilet vedettiin hiillokseksi uunin eteen, jossa ne olivat
koko päivän keittotulina. Valaistuksena pirtissä oli pärepihtiin sytytetty
päre. Päre on männystä puun syitä
myöten kiskottu ohut säle. Pärepihti asetettiin joko uunin tai seinän
rakoon. Myös tulisija toi valaistusta.
Lisävaloa pirttiin saatiin pitämällä
ovea ja pieniä luukuilla varustettuja
ikkunoita auki.

Tyypillinen asumus
1800-luvulle asti

Ihmiset ja kotieläimet
saman katon alla

Savupirtti oli Peräpohjolassa kuten
koko Suomessa tyypillinen asumus
keskiajalta vielä 1800-luvulle asti.
Vanhimmissa savupirteissä ei ollut
ikkunoita vaan pienet suljettavat luukut. Myöhemmin ikkunat rakennettiin
vihertävästä lasista. Liesi oli aluksi
keskellä, mutta jo 900-luvulta lähtien
yleistyi tapa sijoittaa nurkkaan kiuas, joka lämmitettäessä työnsi savua

Yksinkertaisimmissa pirteissä oli yksi
tupa kaiken työn ja olemisen keskuksena. Samassa tuvassa asui monta
sukupolvea ja kulkijoillekin annettiin
yösija ajan tavan mukaan. Alun perin
savupirteissä oli maalattia ja kotieläi
miä tuotiin talvella sisälle pirttiin. Hevonenkin saatettiin kengittää tuvassa. Tuvassa veistettiin puuesineitä,
tehtiin tuohitöitä, orsilla kuivatettiin

tarvepuita. Työkaluja oli keräilytalouden-, kalastuksen-, maanviljelyksen
ja karjanhoidon tarpeisiin. Pellava- ja villalangat kehrättiin rukilla ja
kankaat, matot ja raanut tehtiin itse
kangaspuissa. Iltaisin, kun päre ei
enää riittänyt valoksi puhdetöiden
tekemiselle, istuttiin pirtin hämärässä kertomassa tarinoita. Makuupaikkoina asukkailla oli sänkyjen ohella
myös lattia ja seinänvieruspenkit.

Yli-Jaakheikin savupirtti
Kemin Meripuisto
Avoinna 25.6.-3.8.2014
keskiviikko-sunnuntai klo 12-16
Vapaa pääsy.
Lisätietoja pirtin avoinnaoloaikana Kemin historiallinen museo
puh. 050 4302 348.
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”Hei, me täällä!” Kotikäynti alkaa iloisella tervehdyksellä, johon Anne Remes vastaa hymyissäsuin ja toivottaa tervetulleeksi.
Kello 17.00 käynti on puolen tunnin mittainen, illemmalla on vielä
toinen käynti. Arkipäivisin Annella on apuna avustaja, iltaisin hän
tarvitsee kotihoidon apua. Viikonloppuisin, kun avustaja on vapaalla, kotihoito käy Annen luona neljä kertaa päivän aikana.
Kotihoidossa iltavuoro on alkanut
kello 14.00 ja Annen luona käynnin
jälkeen on ruokatauko. Keskiviikon työpäivä päättyy Ylisuvannon
Hennalla ja muilla iltavuorolaisilla
iltakymmeneltä.
Henna Ylisuvanto on 26-vuotias lähihoitaja. Hän on valmistunut
2010 ammattiopisto Lappiasta.
Työura alkoi Kemissä palvelukodissa, josta Henna siirtyi vuonna
2012 kokeilemaan kotihoitoa kolmeksi viikoksi - ihastui kotihoitotyöhön ja jäi sille tielle. Henna vakinaistettiin vuoden 2013 lopulla.
”Pidän työstäni, se on liikkuvaa
ja vaihtelevaa, jokainen päivä on
erilainen” Henna kertoo.
”Ja luovuutta saa välillä käyttää paljonkin. Asiakkaat ja asiakkaiden kodit kun ovat hyvinkin
erilaisia ja asiakkaan kotona tehtävä työ on erilaista kuin esimerkiksi palvelutalossa. Apuvälineitä onneksi saa tarvittaessa”. ”Niin
ja tässä työssä opin itsekin koko
ajan” Työssä oppimisen lisäksi
Henna kouluttaa itseään, parhaillaan Henna hankkii pistolupaa.
Kotihoidossa rikkautena ovat
erilaiset asiakkaat. Ikäihmisten lisäksi käydään eri tavoin vammaisten, mielenterveysongelmaisten ja
sairaalasta kotiutuneiden luona.
Henna on nimettynä omahoitajana tietyille asiakkaille. Yhdellä asiakkaalla on kolme omahoitajaa. Näin aamu- ja iltavuoroissa
on asiakkaalle tuttu hoitaja.
”Saattohoito asiakkaan kotona
on kotihoitotyössä raskaimmasta
päästä”, Henna kertoo. Etenkin kun
saattohoitoa tehdään nuoren asiakkaan luona. Myös liikkuvuus, mistä
Henna itse pitää, voi olla toisille kotihoitotyöntekijöille hankalaa.

Päivät menee nopeaan
Työ kotihoidossa tehdään kahdessa vuorossa; aamuvuoro klo 7 - 15
ja iltavuoro klo 14 - 22 – seitsemänä päivänä viikossa. Ensimmäiseksi aamulla oman alueen tiimi kokoontuu kello 7.00 työnjaon
merkeissä. Asiakaslistan mukaan
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Lähihoitaja Henna Ylisuvanto eteläisen alueen
E2 - tiimistä kotikäynnillä Anne Remeksen luona.

!
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Henna
Ylisuvanto
otetaan avaimet ja asiakkaiden luona tarvittavat tarvikkeet ja välineet.
Ensimmäisen asiakkaan luona aamulla ollaan puoli kahdeksalta.
Liikkeelle lähdetään kotihoitokeskuksesta, Valtakadulta. Käynti asiakkaan luona kestää 15 minuutista yhteen tuntiin, käynnin pituus
riippuu asiakkaan palvelusuunnitelmaan merkityistä tehtävistä. Palvelusuunnitelmassa määritellään

myös asiakkaan luokse tehtävien
käyntien määrä. Käynnin aikana
mm. jaetaan lääkkeet, huolehditaan ruokailut sekä pesut. Verensokerin mittaukset, insuliinipistot
ja haavanhoito kuuluvat myös kotona tehtävään työhön. Osa käynneistä tehdään työparin kanssa.
Aamuvuoro päättyy klo 14 alkavaan tiimipalaveriin, jossa on
mukana iltavuoroon tulevat työn-

Teksti ja kuva Taina Alajärvi
tekijät sekä kotisairaanhoito. Myös
asiakaskäynnit on kirjattava tietokoneohjelmaan.
Henna kiittelee kotihoitokeskuksen työilmapiiriä rennoksi ja hyväksi. ”Töihin on mukava tulla ja
kotihoitotöissä on mukava olla! ”.
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KUMPI HOITAA –
KIINTEISTÖN OMISTAJA
VAI KAUPUNKI?
Teksti ja kuva Janica Karasti

Kiinteistön omistajalla on monia
vastuukohtia, joissa naapurikiinteistöjen kanssa tehtävästä
yhteistyöstä voisi olla hyötyä.

9
Kevään tultua kiinteistön omistajan vastuu katujen
kunnossapidosta ei ole vielä loppunut. Vielä kuuluisi hoitaa
talvella kertyneiden hiekoitushiekkojen poisto
jalkakäytäviltä ja huolehtia pihaliittymärumpujen toimivuudesta sekä kevätsiivouksesta.

Y

hdyskuntatekniikkapäällikkö Mika Grönvall
kertoo, että jako kaupungin ja kiinteistön
omistajan vastuualueilla on selkeä.
- Kaupunki hoitaa yleiset kulkuväylät ja kiinteistön omistajan kuuluu huolehtia kiinteistölle johtavat
kulkutiet sekä tontin edustalla kulkevat jalkakäytävät silloin, kun ne
liittyvät kiinteistöön. Kemissä jalkakäytävien osalta tämä käytännössä tarkoittaa keskustan alueella olevia kerrostaloja ja muutamia
omakotitaloja.
Kiinteistön omistajan kuuluu
siis talvella huolehtia liukkauden
torjunnasta eli lumen ja jään poistosta sekä tarvittavasta hiekoituksesta kiinteistöllä ja tontin kohdalla olevalla jalkakäytävällä.
Työn tekemisen voi ulkoistaa
kiinteistöpalveluyritykselle ja näin
monet tekevätkin.
- Tällöin vierekkäisillä taloyhtiöillä voi olla eri yritykset huolehtimassa jalkakäytävistä ja laatueroja
voi nähdä samalla kadunpätkällä.
Niistä on tullut joskus sanomista,
Grönvall tietää.
Ratkaisuksi hän ehdottaa, että
viereiset taloyhtiöt voisivat tehdä
yhteistyötä ja kilpailuttaa kiinteistöpalveluyrityksiä yhdessä.
- Siinä saavutettaisiin varmasti
etuja myös hinnassa, koska yrityskin voisi tehdä työnsä näppärämmin, Grönvall vinkkaa.
Lain mukaan kunnalla on oikeus ottaa jalkakäytävät hoitaakseen ja laskuttaa kiinteistön omistajia. Tätä pohditaan aina välillä ja
tällöin kaupunki kilpailuttaisi esimerkiksi Sauvosaaren alueen jalkakäytävät yhtenä urakkana.
- Tällä menettelyllä tasalaatu
varmistuisi ja hintakin voisi olla
kohtuullinen. Kuitenkin jossakin
kiinteistössä omistaja hoitaa itse
omana työnä kunnossapidon ja
urakkamalli tulisi tietenkin kalliimmaksi, Grönvall kertoo.

Kevätsiivous on hyvä tehdä
Myös katujen siisteydestä huolehtiminen kuuluu kiinteistön omistajalle ihan samalla tavalla kuin
hiekoituskin.
- Tämä on kyllä toiminutkin hyvin, tästä ei ole vuosien saatossa
ollut juurikaan huomauttamista,
Grönvall kertoo.
Mikäli sanomista tulee, on
yleensä kaupunki ensimmäinen
taho, johon otetaan yhteyttä.
- Rakennusvalvonnasta sitten
voidaan ottaa yhteyttä kiinteistön
omistajaan ja kehottaa laittamaan
asiat kuntoon. Se on näitä asioita
valvova viranomainen.
Hiekoitushiekkojen poistoon on
hyvä ryhtyä silloin, kun yöpakkasia ei enää ole.
- Paras keli on sadekeli, sillä silloin hiekka ei pääse lentämään
niin paljon. Katupöly aiheuttaa ongelmia mm. allergikoille ja astmaatikoille ja tämä on hyvä ottaa huomioon.
Kaupunki ryhtyi poistamaan
hiekoitushiekkoja jo huhtikuun
aikana.
Kevätsiivous aloitetaan vapun
tietämillä ja kunnolla vauhtiin
se pääsee koulujen loputtua, kun
koululaiset saapuvat kesätöihin.
Kiinteistön omistajan velvollisuuksiin kuuluu myös pitää huoli siitä, että esimerkiksi puut, pensaat tai aidat eivät estä näkyvyyttä
liikenteelle. Jos esimerkiksi puun
oksa roikkuu juuri näkyvyyttä
peittävästi, pitää se käydä katkaisemassa.
- Kiinteistön haltijoiden pitää
huolehtia, että pihaliittymärumpu
toimii eli näin keväisin rumpujen
sulatus kuuluu kiinteistön haltijoille. Lisäksi kiinteistön haltijoiden
tulee huolehtia, että tontin viereinen katuoja vetää eli nurmikon
siistiminen ja roskien kerääminen
pitää hoitaa myös kiinteistöjen
toimesta, Grönvall muistuttaa.

Koneenkuljettaja Esa Vuokila kertoo, että harjaushiekkoja oli tänä keväänä
puhdistettavaksi ennätysmäärä vähälumisen talven jäljiltä.
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KOIRANJÄTÖSASTIOITA LISÄTÄÄN
Kaupunkilaisten vinkit sijoituspaikoista tärkeitä
Kemin kaupunki on järjestänyt
keskusta-alueelle koiranjätöksille
tarkoitettuja roska-astioita jo vuosien ajan. Niiden määrää on päätetty kuitenkin lisätä ja levittää niiden
saatavuutta myös kauemmaksi.
- Tällä hetkellä astiat ovat tarjouskilpailussa ja hankimme uusia
astioita entisten lisäksi, yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall kertoo.
Koiranjätösastioista on tehty
myös kartta, jota saa Kemin kaupungin asiakaspalvelupisteestä,
kaupungintalon aulasta. Siihen
on selkeästi merkitty, että mistä
sopiva roska-astia löytyy, jolloin
lenkkireittiä voi suunnitella vähän
silläkin silmällä, että kakkapussia
ei tarvitse kiikuttaa mukanaan
epämiellyttävän pitkiä matkoja.
Koiranjätösastioiden täyttymisen vuoksi niitä pyydetään käyttämään pelkästään tähän tarkoitukseen ja jättämäät muut roskat
omiin astioihin.
Hoidetut alueet
pidettävä siistinä
Uusia sijoituspaikkoja astioille saa
ehdottaa kaupungille, jolloin niitä voidaan asentaa sinne, missä
tarvetta on. Koiraihmiset tietävät
parhaiten, että missä he liikkuvat
ja samoin voi ehdottaa, jos omalla
alueella kakkaroista on tullut ongelma.
Koiraihmisenä Grönvall tietää
itsekin, kuinka tärkeää jätösten
kerääminen on.
- Varsinkin, jos ne tulevat hoidetulle alueelle, silloin niistä on
harmia. Jalkakäytävältä ne on ehdottomasti siivottava.

Mikäli koira osaa hakeutua kauemmas tiestä paikkaan, jossa jätökset voivat maatua luonnollisesti, ei
Grönvall näe siivousta pakollisena.
Silloin voi käyttää maalaisjärkeä.
- Se on kuitenkin maatuvaa tavaraa toisin kuin roskat.
Pentukoiraa hankkivien kannattaa muistaa, että pienet kehut
silloin, kun koira menee tarpeeksi
kauas tekemään tarpeitaan, voi
tehdä ihmeitä. Koira oppii myös
tunnistamaan sanat ”pissalle” tai
”kakalle”, jolloin se tietää, että
nyt olisi hyvä hetki. Myös vanhempi koira voi oppia, että isäntäväki
iloitsee, kun tarpeet tehdään sopivaan kohtaan. Näin kaikki pääsevät helpommalla.
Koirapuiston paikka voi vaihtua
Kemin Hahtisaaressa sijaitseva
koirapuisto on ollut suosittu ja
Grönvall sanookin, että se on
varmasti yksi Suomen hienoimpia
koirapuistoja. Se on myös huomattavan suuri verrattuna moniin
muihin koirapuistoihin.
- Koirapuistoja on toivottu
myös muualle, mutta emme ole
nähneet tarpeelliseksi tehdä niitä
lisää, sillä tämä olemassa oleva on
todella laaja ja siellä on mahdollisuus myös päästää koirat uimaan.
Tähän puistoon tullaan jopa ympäristökunnista eikä Kemissäkään
siihen ole pitkä matka kenelläkään, Grönvall muistuttaa.
Koirapuiston paikka saattaa
kuitenkin muuttua tulevaisuudessa Mansikkanokan suuntaan, sillä
aluetta kaavaillaan muuhun käyttöön. Sijainti kuitenkin pysyy keskustan tuntumassa.

Uusia astioiden sijoituspaikkoja voi ehdottaa: jarmo.arponen@kemi.fi
tai puhelimitse 0400 695 604. Kartta jätösastioiden sijainnista löytyy
jatkossa myös kaupungin www-sivuilta.

Kemin koiranjätösastiat tunnistat tästä merkistä. Karttoja astioiden sijainnista saa kaupungin
asiakaspalvelupisteestä. Myös uusia sijainteja
voi ehdottaa kaupungille, sillä koiranomistajat
tietävät parhaiten, missä niille olisi tarvetta.
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PITKÄT PESTIT 					
	PÄÄTTYMÄSSÄ

lähteä Ruotsiin töihin, kuten moni
aikoinaan teki, naiset kiittävät.

Nuorten tilanne huolettaa

Maire Jokilahti ja Maija Räisänen ovat
nauttineet vuosista kaupungin palveluksessa

K

emin kaupungin pitkäaikaiset työntekijät Maire Jokilahti ja Maija
Räisänen ovat molemmat olleet melkein koko työikänsä tuttu näky Kemin kaupungintalolla. Nyt viimeisiä viedään, sillä
Jokilahti on viimeisiä päiviä töissä,
työvuosia on kertynyt 45,5 vuotta.
Räisänenkin eläköityy lopullisesti
ensi vuonna.
Naiset ovat saaneet onneksi jo
harjoitella joutenoloa, sillä molemmat ovat olleet jo jonkin aikaa
osa-aikaeläkkeellä.
- Se on ollut hyvä ratkaisu, sillä
näin olen voinut työskennellä loppuun asti. Sairastelu kuitenkin veisi välillä sairaslomapäiville ja näin
saan levätä aina kaksi viikkoa ja jaksan paljon paremmin työelämässä,
Kemin kaupungin puhelinvaihteessa toimiva Räisänen kertoo.
- Minulle se on myös ollut tervetullutta, sillä mieheni jäi eläkkeelle
jo neljä vuotta sitten. Lapsemme
ovat muuttaneet Keski-Suomeen

ja voimme mennä aina heitä tervehtimään, Jokilahti sanoo.
Räisänen puolestaan viettää vapaat usein Ruotsin Kalixissa, jossa mies asuu. Välillä maan vaihtokaan ei kuitenkaan auta lujaan
pinttyneisiin työrutiineihin.
- Kyllä sitä muistaa kaikki numerot ulkoa; en tiedä, millä ne
saisi päästä taottua vapaa-ajalla
pois. Joskus oikein huvittaa, kun
joku pohtii jotain kaupungin numeroa, tekisi mieli vierestä luetella se ulkoa, mutta en kehtaa, Räisänen nauraa.

Vikkelät lähetit
ehtivät moneen
Naisten yhteinen taival on lähtenyt jo lapsuudesta, kun he asuivat
samassa talossa Kemin Kivikolla.
- Kotiemme ulko-ovet olivat
toisiaan vastakkain samassa rapussa. Koulussakin kuljettiin yhdessä, Jokilahti kertoo.
Lopulta nuoret naiset päätyivät

molemmat myös kaupungin läheteiksi.
- Siskoni muutti Ruotsiin ja tulin hänen tilalleen lähetiksi. Tarvitsimme välillä tuuraajaa ja soitin Maijan töihin, siihen aikaan se
oli niin helppoa, että pystyi vain
soittamaan kaverin paikalle, koska työvoimasta oli pulaa, Jokilahti
muistelee.
Läheteistä urat etenivät molemmilla omaan suuntaan, Räisänen
puhelinvaihteeseen ja Jokilahti puhelinkeskuksen ja painatuskeskuksen tuurauksiin ja lähettämöön.
Viimeisimmät vuodet Jokilahti on
ollut tuttu näky kaupungintalon
asiakaspalvelupisteessä.
- Työ on ollut mielekästä, on ollut ihana palvella ihmisiä. Parasta
on ollut juuri ihmisten kanssa toimiminen, Jokilahti tuumaa.
Molemmat pitävät kaupunkia
hyvänä työnantajana.
- Kiitos siitä kaupungille, että
töitä on ollut. On saanut olla kotikaupungissa Kemissä, ei tarvinnut

Pitkä työura samassa paikassa ei
ole nykyisin kovinkaan todennäköistä ja siitä Räisänen ja Jokilahti
ovat harmissaan.
- Ensin täytyy käydä kouluja ja
sitten halutaan palvelukseen nuori henkilö, jolla on työkokemusta.
Mutta mistä ihmeestä sitä kokemusta saadaan, jos ei ensin pääse minnekään töihin, Räisänen pohtii.
Myöskin eläkeiän nostosta puhuminen hirvittää heitä.
- Kyllä pitäisi päästää nuoret
töihin ja antaa heille enemmän
mahdollisuuksia, Jokilahti sanoo.
Viiden vuoden päästä he otaksuvat Kemin kaupungillakin nähtävän suuria muutoksia, kun porukkaa eläköityy kerralla paljon.
- Sitten täällä ei ole enää ketään
meitä vanhoja. Mutta on meillä
suunnitteilla lähteä ”kanslian akkojen”, kuten leikkisästi porukkaa
kutsumme, kanssa joskus ravintolaan syömään ja muistelemaan
menneitä.
Jokilahti ja Räisänen aikovat
myös jatkaa yhteydenpitoa. Pitkä
ystävyys jatkuu, vaikka siirrytäänkin eläkkeelle.
- Sitten täytyy nauttia niistä
vuosista mitä vielä suodaan, Jokilahti päättää.

Teksti ja kuvat Janica Karasti

Maire Jokilahti ja Maija Räisänen
vuonna 1971 ja vuonna 2014.
Molemmat ovat olleet Kemin
kaupungin palveluksessa alle
20-vuotiaista aina eläköitymiseen saakka.

numero 2/2014

11

KEMILÄINEN

Valo nousee
Kemistä!
Kemin keskustaa kehitetään ja sen vetovoimaa lisätään laaditun kaupunkistrategian
tavoitteiden mukaisesti. Vihdoin strategia
näkyy myös katukuvassa.
Teksti Kati Klaavuniemi Kuva Janica Karasti

alueelle järjestetään myös pyöräparkki. Suunnitelmissa on lisätä pyöräparkkeja tulevaisuudessa
myös muualle keskustan alueella,
Grönvall esittelee.
- Kävelykadulle, sisäsatamaan ja
rautatieasemalle suunnitellut Free
Wifi -alueet saadaan käyttöön kesän aikana, Vilén lupaa.
Kävelykadulle on myös suunnitteilla suihkulähde.
- Tarkkoja suunnitelmia ei vielä ole, mutta olemme hahmotelleet maahan upotettavaa valaistavaa suihkujen sarjaa, joka toimisi
ajastuksella, Vilén esittelee.
Valo nostetaan teemana kaikkeen rakentamiseen: kaupunginhallitus on tehnyt periaatepäätöksen,
jonka mukaan valon elämyksellinen käyttö huomioidaan kaikissa
tulevissa rakennus- ja parannusrakennushankkeissa. Tästä hyvä
esimerkki on paloasema valaistuksineen. Syksyyn mennessä julkaistaan kävelykadulle tuleva valoteos.
- Kun valot sytytetään elokuussa, tehdään se näyttävästi oman
tapahtuman puitteissa. Tapahtumatoimintaa tuetaan muutoinkin
keskustan elävöittämiseksi, Vilén
muistuttaa.
Myöhemmin syksyllä saa myös
kulttuurikeskus oman valoteoksensa.

Nuorekkuutta ja uutta eloa

- Kemissä on nyt monta palloa
ilmassa. Ja kun yksi pallo lähtee kunnolla pyörimään, kerää
se muutkin vyöryksi, jossa yksi
työpaikka tuo monta lisää. Kaiken ydin on kehittäminen, kansliajohtaja Jukka Vilén perustelee
kaupunkistrategiaa, jolla pyritään
tukemaan elinkeinoelämän toimintaympäristöä.
Keskustan kehittämistyötä on
tehty useammasta näkökulmasta.
Virkahenkilöistä on muodostettu työryhmä, jota on täydennetty alueen yrittäjillä. Työryhmä on

laatinut seuraavalle kolmelle vuodelle toimenpideohjelman.
- Ensi kesänä puistokatujen
kunnostamista jatketaan ja niille
lisätään penkkejä sekä roskakoreja. Työ etenee puistoesplanaadeja
pitkin satamasta kaupunkiin päin.
Tämän jälkeen aloitetaan muun
muassa kauppakadun peruskorjauksen ja Kemin maisemia, kulttuuria ja historiaa esittelevän Jokisuulta Peurasaareen kulkevan
rantareitin suunnittelu, yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall listaa.

- Ensimmäinen linja on ollut rakentaminen ja toinen lisätä toiminnallisuutta parantamalla aktiviteetteja, Vilén jatkaa.

Valoa syksyn pimeyteen
Kävelykatu alkaa olla nyt valmis.
Sen saavutettavuutta parannetaan
lisäämällä parkkimahdollisuuksia.
- Tämän kesän urakkana on
maalata parkkiruutuja, jotta pysäköinti olisi jäsennellympää ja
autoja mahtuisi paremmin kävelykadun läheisyyteen. Täikön

Työryhmä haluaa myös korostaa
sarjakuvakaupungin mainetta ja
parantaa nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksia keskittämällä
aktiviteetteja keskusta-alueelle.
- Suunnitelmissa on ainakin graffitiseinä ja skeittiparkki keskustaan.
Toiminnallisuutta parannetaan
myös kulttuurikeskuksessa. Sisällä
on nyt remontoitu pitkään, mutta
ulkokuori ja aula ovat vielä vanhaa. Työryhmän suunnitelmissa
on, että kulttuurikeskus uudistuisi
kongressikeskukseksi.
- Kehittämisen tavoitteena on
tarjota kemiläisille tilaisuuksia
nauttia kaupungistaan, houkutella
Kemiin vierailijoita, puhaltaa eloa
nyt hiljaiseen katukuvaan sekä tukea paikallisia yrityksiä ympäristöä kehittämällä. Alkukesästä kuntalaiset osallistuvat kehittämiseen
esimerkiksi Kemin kaupungin Facebookissa, Jukka Vilén muistuttaa lopuksi.

12

kemiläistä osaamista

TURISTIEN
MATKAMUISTOT
TULEVAT
KEMISTÄ
Kemiläinen
Lappituote Oy laajenee
tulevaisuudessakin
Teksti ja kuva Janica Karasti

Yrittäjä Eero Himanen esittelee
Kemissä valmistettua noitarumpua. Se on yksi suosituimmista
matkamuistomalleista vuosien
takaa, nykyisin iso ja kallis rumpu lähtee vain harvan mukaan
matkamuistomyymälästä.

M

oni kemiläinen ei tiedä, että Vilmilän teollisuusalueella sijaitsevasta Lappituotteen
hallista lähtee liikkeelle merkittävä osa suomalaisista matkamuistotavaroista. Lappituote Oy on
tukkukauppa, joka valmistaa itse
puolet myymistään tuotteista ja
toinen puoli tulee ulkomailta.
- Amerikkaan saisimme myytyä poronsarvea niin paljon kuin
materiaalia vain olisi, kertoo yrityksen toimitusjohtaja ja perustaja
Eero Himanen.
Harmi vain, että poronsarvi on
kortilla, vaikka Lappituotteellakin
on sen hankkimiseksi pitkäaikaiset kontaktit.
- Suuret lääkeyhtiöt Aasiasta nimittäin ostavat kaiken, jopa huonolaatuisenkin aineksen potenssilääkkeeksi, Himanen valaisee.
Alkuun vuonna 1986 perustettu yritys oli vain Himasen sivutoiminen harrastus. Harrastus
sai kasvettuaan kuitenkin vaihtua
pääasialliseksi keinoksi hankkia
leipää pöytään yhdeksänkymmentäluvun alkupuolella.
Vuosien varrella yritys on kasvanut niin, että työntekijöitä on sesongin aikaan jopa parikymmentä
ja omia matkamuistomyymälöitä löytyy tätä nykyä Napapiiriltä,
Leviltä, Ivalosta sekä Ranualta.
Saariselälle avataan myymälä seuraavaksi. Kokonaisliikevaihdosta
vähän yli puolet saadaan omista
myymälöistä.
- Saariselän liikkeestä tuleekin
erilainen. Vaikka kaikissa meidän
myymälöissämme myös valmistetaan tuotteita, rakennetaan Saariselälle liikkeeseen työtila, jolloin
turistit näkevät tuotteiden valmistuksen paikan päällä, liikkeen keskellä.
Himasen mukaan varsinkin aasialaiset ovat skeptisiä tuotteiden alkuperän suhteen.
- Ostoksilla he koputtelevat poron
luusta valmistettuja tuotteita, että
ovatko ne luuta
vai muovia, hän
naurahtaa.

Trendit näkyvät
matkamuistoissa
Vaikka matkamuistojen perustuotteet porotuotteista, saamelaisnukeista, noitarummuista ja neljän

tuulen hatuista pitävätkin pintansa, on nykyisin markkinoilla oltava mukana trendeissä.
- Magneetit ja pehmolelut nostavat
päätään. Varsinaiseksi hittituotteeksi
on muodostunut noitarumpukuviolla varustettu fleeceviltti. Vaikka
tuomme niitä maahan tuhansia, ne
loppuvat aina heti kesken.
Matkamuistojen laatua on totuttu kyseenalaistamaan mutta
Himanen kertoo, että viimeisen
kymmenen vuoden aikana niidenkin laatu on noussut kohisten.
- Nykyisin niiden laatu on hyvää, sen huomaa esimerkiksi pehmoleluissa. Ne ovat paremmin
tehtyjä ja ilmeikkäämpiä.
Koska hinta on ratkaiseva tekijä, tulee Lappituotteenkin tuotteista osa Kiinasta. Silti perinteisimmät matkamuistot ovat aina
paikallista käsityötä.
Myös turistien ostokäyttäytyminen muuttuu. Kotimaa ja yleinen
taloustilanne näkyvät matkamuistobisneksessä ratkaisevasti.
- Meillä näkyy niin tulivuorten aiheuttamat tuhkapilvet kuin
muutkin kriisit. Voisi sanoa, että
joka vuosi on jotain. Nyt täytyy
toivoa, että venäläisille viisumien
hankkiminen ei hankaloidu, sillä he ovat hyviä asiakkaita, tosin
sieltäkin tulee nykyisin enemmän
keskiluokkaisia ihmisiä, aiemmin
Suomeen lomalle tulivat rikkaammat.

Vahva usko tulevaisuuteen
Himanen kertoo, että tulevaisuus
näyttää valoisalta. Laajenemista
suunnitellaan edelleen.
- Kemi on ollut meille hyvä
paikka toimia, vaikka yhteen väliin
muuttoa Rovaniemelle mietittiinkin. Kemiläiset itse meitä eivät kyllä ole löytäneet vaikka täällä tehtaanmyymälä onkin, joskus joku
poikkeaa hakemaan viisikymmenvuotislahjaksi puukon tai kuksan.
Mikäli tulevaisuudessa turistimäärät vilkastuvat, remontoidaan
Kemin myymälästäkin mahdollisesti houkuttelevampi, jolloin sinne voisi tuoda turisteja busseilla
ostoksille.
- Mutta katsotaan sen toteutumista tässä, Himanen pohtii.
Lappituote Oy
Korjaamontie 7, 94200 Kemi
Puh. 010 3960 200
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KOLUMNI
Teksti Seppo Suopajärvi, Kivalo-opiston rehtori
Kuva Jarno Tiihonen

Hyvä kierrättää
Kemissä

Teksti Kati Klaavuniemi

Toisen romu on Merivan eli MeriLapin Työhönvalmennussäätiön
aarre. Se työllistää ja tuo iloa
seuraavalle. Merivan työpisteissä riittääkin kuhinaa.

Tervetuloa

Kivaloopistoon

K

ivalo opisto aloitti 1.1.2014. Se perustettiin Kemin työväenopiston sekä Kivalojen seutuopiston yhdistyessä. Aloite yhdistymiseen lähti Kemistä. Valtionosuuksien yksikköhinnan
vuoksi Kemistä oli järkevää tehdä isäntäkunta. Keminmaa,
Simo ja Tervola ovat muut sopimuskunnat.
Opetustuntien määrällä uusi opisto on Suomen 13. suurin kuntien ylläpitämistä opistoista, mutta valtionosuuksilla mitattuna peräti 11. suurin. Opiston saama valtionosuus on liki 1.3 miljoonaa euroa, joka jää
suurimmaksi osaksi alueelle verotuloina, kauppoihin ostoksina ja muuna kulutuksena. Ei ihan mikään pikkuraha ollenkaan.
Uuden opiston valtionosuustuntien määrä on liki 25 000 ja kuntien ”omarahoitusosuuden” jälkeen kokonaistuntimäärä jossain 28 000 ja
29 000 tunnin välillä. Kunnat ovat ihan kiitettävästi satsanneet kansalaisopistotoimintaan. Teemmehän ennalta ehkäisevää sosiaali-, mielenterveys- ja terveystyötä. Työssä käyvälle olemme viikoittaisen kiireisen
elämän henkireikä, hetki hengähtää ja ajatella jotain ihan muuta kuin
työtä tai kotityötä. Ikääntyville olemme toimintakyvyn ylläpitämisessä avuksi. Jokainen kotona asuva ja omillaan tuleva ihminen on yhteiskunnan kannalta kannattava sijoitus. Aina, kun ihminen lähtee tuvasta,
torpasta tai osakkeesta liikkeelle ja toisten ihmisten kanssa sosiaaliseen
kontaktiin, se on hyvä asia. Estämme osaltamme syrjäytymistä ikäkauteen katsomatta.
Kansalaisopistossa oppii taitoja, joista moni on hankkinut pitemmässä juoksussa jopa ammatin. Käden taidot, kuvataiteet, liikunta ja musiikki sekä nyt myös kielet ovat suurimmat vahvuutemme, joissa kaikissa
liikutaan tuhatluvuissa tuntien määrässä. Lisäksi meillä on keskustelukerhoja, luentoja, tietotekniikkaa ja sukututkimusta sekä lukuisia muita aiheita, joita ei voi kaikkia tässä luetellakaan. Ensi kauden 2014-2015
opas kolahtaa postiluukkuihin ja -laatikkoihin viikolla 32. Seuraa postiasi!
Toivotamme kaikki tervetulleiksi Kivalo-opiston toimintaan. Kemin
toimistomme löytyy Kulttuurikeskuksen toisesta kerroksesta entisen
työväenopiston tiloista. Muuten kaiken mahdollisen tiedon meistä löytää www.kivalo-opisto.fi.

Työvalmentautuja Ari Nykänen on
jo viiden kuukauden ajan ottanut
vastaan ihmisten käytöstä poistettuja tavaroita Syväkankaan Monitarmossa Oklaholmankatu 2:ssa.
- Meille tänne voi tuoda ihan
kaikki käytöstä poistetut sähkölaitteet, metalliromut, pahvit ja
huonekalut. Jos tuo vahingossa
meille kuulumatonta tavaraa, me
kyllä neuvomme minne se kuuluu,
Nykänen esittelee.
Kotitalouksien sähkölaitteet kuuluvat veloituksetta vastaanotettaviin jätteisiin. Muista tavaroista peritään pieni kierrätysmaksu, mutta
samalla tarjoaa oikeita työtehtäviä
ihmisille, joiden työllistyminen on
haastavaa.
- Minusta on tosi mukava olla
töissä. Saa rytmiä päivään ja asiakaspalvelu on mukavaa.
Merivan toimitusjohtaja Hilkka
Halonen nyökyttelee Arin kommentille.
- Olemme kehittäneet toimintaamme ja panostaneet ihmisten
viihtyvyyteen. Työ on voimaannuttavaa.
Paikallisia tuotteita
Monitarmo Syväkankaan vastaava
ohjaaja Janne Pekkinen muistuttaa,
että yksikköön kuuluu muun muas-

sa remont-tiryhmä, jonka voi tilata
suorittamaan erilaisia pienimuotoisia korjaustöitä ohjaajan johdolla.
- Monitarmon Syväkankaan yksiköstä tarjoamme myös siivous-,
koti- ja muuttoapua sekä teemme
vaikka pihatöitä, Pekkinen listaa.
Merivan pisteitä on Syväkankaan Puupaja Kutterin lisäksi Karjalahdella.
- OK-Tekstiili on ompeluun ja
kudontaan perustuva toimintayksikkö. TK-Metalli on erikoistunut
metallityöhön. Sen kuuluisimpia
tuotteita ovat erilaiset fysioterapiakalusteet, Halonen jatkaa.
Retro on uusi musta
Kierrättäminen ja vanhojen tavaroiden tuunaaminen ovat nyt
muodissa. Oikea tavarataivas onkin Monitarmon myymälä Sauvosaarenkadulla entisen museon tiloissa. Sieltä löytää aarteita, kuten
astioita, huonekaluja, liikuntavälineitä ja vaatteita.
- Kaikki myymälän vaatteet valitaan kauden mukaan. Ne myös
pestään ja silitetään ennen esillelaittoa.
Kun selaa tavaroita huomaa,
että kesälukemista löytyy hintaluokassa 0,20-0,50 euroa ja Arabian kahvikupin tasseineen saa alle
eurolla.
- Kun käytetty tavara on puhdas ja siisti, on se kivempi myydäkin. Ja tuotteen ohella meiltä
saa hyvän tuulen kaupanpäälle,
myymälän työntekijät lupaavat.

Merivan kierrätyspisteiden yhteystiedot
Monitarmo Sauvosaari (Myymälä)
Sauvosaarenkatu 11, 94100 Kemi, puh. 0400 565 347
Avoinna ma - pe klo 9 - 17
Monitarmo Syväkangas (Kierrätys), Puupaja Kutteri
Oklaholmankatu 2, 94700 Kemi, puh. 040 3557 925
Avoinna ma - pe klo 8 - 17
OK Tekstiili
Karjalahdenkatu 18, 94600 KEMI, puh. 040 3557 073
Avoinna ma - pe klo 8 - 16
TK-Metalli
Karjalahdenkatu 18, 94600 KEMI, puh. 040 3556 953
Avoinna ma - pe klo 7 - 15.30
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Länsi-Pohjan Kirjapaino Oy:n Riku Hast kuuntelee
tarkasti, kun Teippari Oy:n Sakari Laukkanen esittelee yrityksensä toimintoja. He ovat yhteisessä
hankkeessa miettineet niin sanottuja silpputöitä
alalle kouluttamattomien työllistämiseksi ja yleisen työllisyyden parantamiseksi

Työpaikkoja
tekemässä
Työ. Sen tekeminen on meille tärkeää. Työstä saadaan
palkkaa, mutta se tarjoaa myös onnistumisen kokemuksia,
työyhteisön sekä kohottaa itsetuntoa. Mutta mistä työtä
aikana, jolloin irtisanomisista uutisoidaan miltei joka päivä?

K

emi on kärsinyt teollisuuden rakennemuutoksesta, joka on pelkästään 1990-luvun laman
jälkeen vienyt Kemin työpaikoista
seitsemän prosenttia eli lähes 800
työpaikkaa. Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus kertoi
maaliskuun tiedotteessaan, että
Lapissa oli laskentahetkellä 13 123
työtöntä ja vain 1600 avointa työpaikkaa. Työttömistä valtaosa oli
teollisuuden alalta. Työpaikkoja
siis tarvitaan, mutta miten synnytetään uusia työpaikkoja?

Hankkeesta potkua
Kemiläinen työllistämismalli -hankkeen tarkoituksena on luoda työllistämiseen käytäntö, joka toimi-
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essaan tuottaa työllisyyspalveluja
sekä tarjoaa työnhakijoille räätälöidyt polut kohti työmarkkinoita.
- Kuntakokeilu on hallitusohjelmaan kirjattu valtakunnallinen
hanke, jonka tavoitteena on pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäiseminen. Kuntakokeiluun
kuuluvissa kunnissa tuetaan vuosina 2012–2015 pitkään työttömänä olleiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille, Kemiläinen
työllistämismalli -hankkeen yrityskoordinaattori Virpi Korpi valottaa.
Lapin ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle työllisyyspoliittista
avustusta ja mukana ovat muun
muassa Työ- ja elinkeinoministeriö, TE-toimistot, KELA, kuntien
sosiaali- ja terveystoimet sekä yritykset ja järjestöt.
- Kohderyhmämme työnhakijat ovat pitkään työttömänä olleita henkilöitä. Työnhakijoiden
työttömyyden syyt ovat hyvin yksilöllisiä. Joukossa on esimerkiksi henkilöitä, joiden olemassa olevaa ammattitaitoa vastaavia töitä
ei paikkakunnalla enää ole tarjolla, henkilöitä, jotka ovat tehneet pitkiä työuria, mutta tulleet
tuotannollisista ja taloudellisista
syistä irtisanotuiksi. Heitä ja muita kohderyhmän työttömiä varten
olemme nyt käärineet hihat ylös
yhdessä yrittäjien kanssa, jotta
työpaikkoja syntyisi.

Karjalahden työryhmä
Hankkeessa kartoitetaan mahdolliset ”silpputyöt”. Yrityskoordinaattori kokoaa niistä mielekkäitä työtehtäväkokonaisuuksia, joita
tekemään palkataan hankkeen
kohderyhmään kuuluvia työnhakijoita. Työntekijät ovat palkkasuhteessa Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiöön, joka hoitaa
työntekijöiden työnantajavelvoitteet. Työ tehdään yrityksissä, joita
laskutetaan tehdystä työstä.
Kemissä pieniä työtehtäviä on
etsinyt niin sanottu Karjalahden
työryhmä.
- Työryhmässä ovat mukana
Mainostalo Teippari Oy ja Länsi-Pohjan Kirjapaino Oy, Kemin
kaupungin elinkeinotoimesta yritys- ja hankinta-asiantuntija Jani
Koskela, Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiöltä tuotantovastaava Tero Holland sekä hankkeesta
yrityskoordinaattori Virpi Korpi.
Tavoitteena on koota pienistä eri

työtehtävistä mielekkäitä tehtäväkokonaisuuksia, joita tekemään
pääsisivät hankkeen kohderyhmän hakijat.

Meillä on töitä
hyville tyypeille!
Yrittäjät ovat mielellään mukana
hankkeessa, sillä hyvistä tyypeistä
on aina pula. He toteavatkin yhdestä suusta, että työllisyyden parantamiseksi on tehtävä työtä yhdessä.
- Meillä on jo aikaisemmin ollut muutama henkilö työkokeilussa ja näistä kokeiluista meillä on
vain positiivisia kokemuksia. Tietenkin valitsemme heille sellaisia
työtehtäviä, joita alalle kouluttamaton voi tehdä. Ja jos hyvä tyyppi sattuu kohdalle, hänelle kyllä töitä riittää tulevaisuudessakin,
Hast vakuuttaa.
- Paljon olisi sellaisia pikkuhommia, jotka odottavat tekijää.
Ensimmäisenä tulee mieleen kiinteistön hoitoon liittyviä tehtäviä,
jotka todennäköisesti muutoin tekisin itse yön pimeinä tunteina,
Teipparin toimitusjohtaja Sakari
Laukkanen myöntelee vieressä.
- Kun työvalmentautuja käy läpi
säätiön seulan, hänestä tiedetään
paljon enemmän kuin mitä pelkkä työhakemus voisi kertoa. Kun
työ vastaa kykyjä ja sen tekemistä
arvostetaan, johtaa se kovempiin
ponnisteluihin, säätiön työnsuunnittelija Tero Holland muistuttaa.
- Työllistämisessäkin pelataan
pitkälle henkilökemioilla ja vain
kokeilemalla voi tietää osaako ja
sopiiko hommaan – puolin ja toisin, Hast tietää.
Käytännössä yrittäjä tekee kuntakokeilun nettisivujen tai Kemin
kaupungin sivujen kautta työtilauksen, jonka jälkeen yrityskoordinaattori ottaa yhteyttä ja tekee tarjouksen.
- Haluamme työllistää paikallisia ja tuoda väriä kaupunkimme
elinkeinoelämään. Samalla edistämme pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistymistä.
Kun me mietitään näitä asioita yhdessä, me hyödymme siitä kaikki,
Hast ja Laukkanen muistuttavat
lopuksi.
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Under
construction

Kemin kaupungin www-sivut ovat työn alla ja syksyllä julkaisemme
uudet, hienot ja entistä paremmin kuntalaisia palvelevat sivut. Nettisivujen uusiminen on mittava ja vaativa projekti, joka toteutetaan
kaupungin tietohallintokeskuksen johdolla verkostomaisesti, siten
että paras mahdollinen asiantuntemus kultakin palvelualueelta
saadaan käyttöön. Taustaselvitystä ja kehittämistarpeita on tutkittu
yhteistyössä Lapin Yliopiston ja Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun
kanssa jo parin vuoden ajan.
Uusilla sivuilla korostuvat visuaalisuus ja entistä paremmin kuntalaisille tarjolla oleva tieto palveluista. Haemme sivuille myös vuorovaikutteisuutta kaupunkilaisten kanssa lisäämäällä sivuille heidän
itse tuottaamaa sisältöä mm valokuvien ja blogien kautta. Käynnistämme syksyllä haun bloggaajinen löytämiseksi uusille sivuille,
joten jos olet kiinnostunut seuraa kaupungin Facebook sivua.
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Malttakaahan odottaa syksyyn...
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TEOLLISUUSKYLÄ
VUOKRAA JA PALVELEE

Teksti ja kuva Janica Karasti

Tiloja vuokraa tällä hetkellä 55 yritystä,
		 joissa työskentelee noin viisisataa henkilöä

K

emin Teollisuuskylä Oy
on vuonna 1982 perustettu Kemin kaupungin
täysin omistama tytäryhtiö, joka toimii Kivikankaalla
teknologiakylässä. Yrityksen toimialana on räätälöityjen toimitilojen rakennuttaminen ja vuokraus sekä yksityisille yrityksille että
nykyisin myös Kemin kaupungille. Uusimpana projektina on rakennettu Kemin uusi paloasema,
joka otettiin käyttöön viime vuoden loppupuolella.
Teollisuuskylän toimitusjohtaja
Tarja Heikonen on ollut yhtiöllä
töissä jo vuodesta 1991, jolloin ensimmäinen teknologiakylän rakennus valmistui. Toimitusjohtajana
hän on toiminut vuodesta 2009.
- Markkinointinimen Digipolis – Kemin Teknologiakylä alla
toimii siis kaksi Kemin kaupungin erillistä tytäryhtiötä. Vuonna
1993 Teollisuuskylä Oy:stä erotettiin kehittämisyhtiö, nykyinen Kemin Digipolis Oy, Heikonen selventää.
- Olemme täällä sopivasti sekaisin, vaikka toimintamme erot
ovatkin selkeät. Muille se voi olla
vaikeampaa hahmottaa. Mutta me
olemme pelkästään kiinteistöyhtiö, Heikonen naurahtaa.

Lapin suurin teknologiakylä
Heikonen kertoo, että suurin osa
Teollisuuskylä Oy:n kiinteistömassasta sijaitsee nimenomaan teknologiakylässä, neliöitä on noin
12000 m².
- Kokonaismäärä on noin 15000
neliötä ja tietenkin lisää tulee Kivikon uudesta päiväkodista, jota ryhdytään rakentamaan tänä kesänä.
Kiinteistöjen käyttöaste on tällä hetkellä hyvä, 93 prosenttia on
vuokrattuna. Vuokralle olisi tarjolla
vielä 800 neliötä niitä tarvitseville.
Heikonen uskoo, että tulevaisuudessa taloustilanteen kirkastuessa tarvitaan vielä lisäneliöitäkin.

Toimittaja Matti Sunnari aloittelee lähetystä Yle Radio Perämeren uudessa studiossa teknologiakylässä. Hän kertoi Kemin
Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja Tarja Heikoselle, että uudet tilat ovat olleet toimivat ja niiden sijaintikin on loistava.

- Meidän hyvä puolemme vuokranantajana on siinä, että voimme
räätälöidä tiloja niitä tarvitseville. Esimerkiksi Yleisradio muutti
vasta Sensori-rakennukseen vuokralle ja heille muokkasimme tilat
juuri sellaisiksi kuin he tarvitsivat,
Heikonen sanoo.

Monipuolinen palvelu
takaa viihtyvyyden
Talon omat vuokralaiset saavat
nauttia monipuolisista kokoustiloista, nykyaikaisesta kokoustekniikasta, näyttävistä yleistiloista ja
sosiaalitiloista sekä aulapalvelusta.
Myös muut kuin Teollisuuskylä Oy:n vuokralaiset voivat hyödyntää alueen tiloja. Ulkopuoliset
tahot vuokraavatkin Teollisuusky-

lältä yleensä kokoustiloja esimerkiksi koulutuksia varten.
- Kokoustarjottavat saa myös
täällä sijaitsevasta ravintola Sensorista, joka tarjoaa myös lounasta
kaikille nälkäisille, ei vain talon vakioporukalle, Heikonen vinkkaa.
Aulapalvelu tarjotaan kaikille talon vuokralaisille ja se sisältää infokeskuksen, postipalvelun, vieraiden
vastaanoton ja neuvonnan sekä kulunvalvonnan ja vartioinnin.
- Kaikkinensa talosta löytyy siis
kaikki tarvittava monen kokoisille
yrityksille, Heikonen sanoo.
Teollisuuskylän erikoisuutena
on mahdollisuus olla vuokralla
myös niin sanottuna virtuaaliyrityksenä, se onkin suosittua paljon
liikkuvien tai kotoa töitä tekevien
keskuudessa.

- Virtuaaliyritykset vuokraavat käytännössä täältä osoitteen ja voivat käyttää mm. neuvottelutiloja vuokralaishinnoin. Se voi olla
myös hyvä tapa kokeilla, että olisiko täällä oikea paikka yritykselle
ihan kokonaisen toimiston verran,
Heikonen kertoo.
Hyvin suosittu vuokrauskohde
on myös vuonna 2010 uusittu saunatila, joka on ollut kovassa käytössä.
Teollisuuskylä Oy:n uudet nettisivut aukeavat kesän aikana
osoitteessa
www.keminteollisuuskyla.fi.

