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150 VuOtta 
nuOri KaupunKi 

Reilut 150 vuotta sitten elettiin vahvaa teollistumisen aikaa. Perämeren 
pohjukkaankin oli kovaa vauhtia kasvamassa vahvaa metsäteollisuut-
ta ja teollisuuden työvoimaksi alueelle muuttaneet ihmiset tarvitsivat 
ympärilleen järjestäytyneen yhteiskunnan palveluita. Elämä alueella oli 
varsin villiä ja yhteisö tarvitsi turvaa ja järjestystä. Alueelle muuttanei-
den ihmisten ja yritysten tarpeisiin alettiin pohtimaan uuden kaupun-
gin ja metsäteollisuuden tarvitseman sataman perustamista. Kaupungin 
perustamista pohtimaan ja valmistelemaan määrättiin kruununvouti 
Wallenius, joka tarmokkaasti ryhtyi toimeen.
 Kemille etsittiin sijaintipaikkaa itse asiassa jo toista kertaa, sillä en-
simmäisen Kemin voidaan todeta olleen Haminasaaressa sijainneen 
kauppapaikan, joka ironista kyllä on nykyään entisen Kemin maalais-
kunnan alueella Isohaaran patoaltaan pohjassa. Haminasaaren kauppa-
paikka paloi kuitenkin ennen kaupungin perustamisprosessin käynnis-
tymistä epäselvissä olosuhteissa maan tasalle.  Kaupungin perustamista 
valmistellut kruununvouti Wallenius etsi kaupungille paikkaa Kemijo-
kisuun ja Karsikon niemen väliseltä alueelta ja päätyi esittämään keisa-
rille kaupungin paikaksi Sauvosaaren aluetta ja sen ympäristöä.  Kruu-
nunvoudin esitys aiheutti porua ja harmitti erityisesti torniolaisia, koska 
kaupunki tuli heidän mielestään liian lähelle Torniota. Vastustuksesta 
huolimatta kruununvoudin esityksestä Venäjän keisari Aleksanteri II al-
lekirjoitti Kemin kaupungin perustamisasiakirjan 5.3.1869 ja uusi kei-
sarillinen kaupunki oli syntynyt. Kaupunki oli alkuun lähes asumaton 
vaatimaton muutaman savun käsittämä kylä, paljon pienempi ja kehit-
tymättömämpi kuin kaupungin edustalla sijannut Laitakarin sahayh-
dyskunta, josta sivistyksen sähkövalo jo tuolloin tuikki kaupunkiin.
 Yhä tänäkin päivänä Kemille ja sen naapurikunnille on satamalla ja 
metsä/bioteollisuudella elintärkeä merkitys. Kaupunki on saanut kas-
vaa metsäteollisuuden kasvun ja kehittymisen rinnalla niin hyvinä kuin 
huonoinakin aikoina.  Metsäteollisuuden voimakkaan rakennemuutok-
sen myötä Kemi alkoi panostaa vasta 1990-luvulla matkailun ja korke-
an teknologian tuotannon kehittämiseksi ja niiden toimintaedellytysten 
parantamiseksi. Panostukset eivät ole menneet hukkaan, sillä Kemin 
Digipoliksen ympärille on vuosien saatossa syntynyt runsaan 500 työ-
paikan myötä kaupungin kolmas ”tietotehdas”. Hullunrohkeat panos-
tukset Lumilinnaan ja Sampoon sekä määrätietoinen sisäsataman ke-
hittäminen ovat luoneet pohjan matkailun kehittymiselle Meri-Lapissa. 
Kiitokset edellä mainituista ennakkoluulottomista avauksista täytyy an-
taa jo edesmenneelle kaupunginjohtaja Juhani Leinolle ja sen ajan roh-
keille ja ennakkoluulottomille päättäjille. Bio- ja kiertotalouden saralla 
Kemi on tänä päivänä yksi Euroopan kiinnostavimmista alueista ja meil-
lä on lupa odottaa työtä ja toimeentuloa myös jatkossa tältä saralta.
 Ensi vuonna syntymäpäiviään juhliva Kemi on taitekohdassa, taka-
na on 150 vuotta menestystä, mutta myös selviytymistä ja sopeutumista 
vaikeisiin haasteisiin. Ongelmat Kemissä ovat pitkälti samanlaisia kuin 
noin 300 muussakin Suomen kaupungissa ja kunnassa; väki vanhe-
nee, väkiluku laskee hiljalleen ja kaupan ja palveluiden rakennemuutos 
tuo omia haasteita.  Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa Kemil-
le uuden kaupunkistrategian. Strategiaa määrätietoisesti toteuttamalla 
on mahdollista luoda erinomainen pohja uudelle viihtyisälle, vihreälle, 
kestävälle ja elinvoimaiselle Kemille. Strategiassa on mainiolla   tavalla 
tunnistettu meitä haastavia ongelmia ja koetettu löytää niihin ratkaisuja 
ja konkreettisia toimenpiteitä. Tuleva menestys tehdään tänään ja huo-
menna. Aika näyttää oliko tämän päivän päättäjillä rohkeutta ja uskal-
lusta luopua perinteisistä rakenteista, tavoista tehdä ja tuottaa palveluita 
ja mahdollistaa kaupungin elinvoiman kehittyminen yhdessä kuntalais-
ten kanssa.

Jukka Vilén
Kansliajohtaja
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Teksti ja kuva Janica Karasti

KemilÄiStÄ OSaamiSta

K emin Osaajien Osuus-
kunta on perustettu 
vuonna 2015 Kemiläi-
nen työllistämismalli 

-hankkeen tuotoksena. Sen tarkoi-
tuksena on tarjota työtä jäsenil-
leen, jotka haluavat tehdä itsenäi-
sesti työtä omista lähtökohdistaan. 
Osuuskunnassa voi kehittää omia 
liikeideoitaan ja halutessaan niihin 
saa apua esimerkiksi tuotteistami-
seen, kaupallistamiseen, markki-
noiden tutkimiseen ja asiakassuh-
teiden luomiseen. Osuuskunta 
vastaa sopimuksista ja työnantaja-
velvoitteista ja maksaa työstä ker-
tyneen palkan jäsenelle.

Kirjoa osuuskunnan tarjoamissa 
palveluissa onkin runsaasti. Pe-
rinteisten kotiin tuotavien palve-
lujen, kuten pihatöiden ja kotisii-
vouksen, lisäksi osuuskunnasta 
löytyy jopa esimerkiksi tulkkaus-
palvelua, kieltenopetusta, artiste-
ja ja graafista suunnittelua. Kuu-
denkymmenen jäsenen osaa-
misalat kattavat laajasti erilaisia 
tarpeita.

Lempeä aloitus
yrittäjyyteen

Osaajien Osuuskuntaa luotsaa Ella 
Saarenpää, joka kehottaa olemaan 

Osaajien Osuuskunta päästää

 teKiJÄt tÖihin

Osaajien Osuuskunnan Ella Saarenpää saa apua Digitimppa 
Timo Hyväriseltä. Ensin käsiteltiin kännykkään liittyvä pulma, sen 
jälkeen siirryttiin tietokoneelle korjaamaan toinen ongelma.

reilusti yhteydessä, mikäli kiinnos-
tusta osuuskuntaan liittymiseen 
löytyy. 
 - Olemme täällä kemiläisiä var-
ten. Osuuskuntaan voi tulla vaik-
ka porukalla testaamaan nopeasti 
omaa yritysideaa, lähteekö se len-
toon. Periaatteemme on, että tän-
ne on helppo tulla ja helppo halu-
tessaan jatkaa matkaa.
 Nimenomaan yrittäjyyden ko-
keileminen turvallisesti palkan-
saajan roolissa houkutteli myös 
Timo Hyväristä eli Digitimppaa.
 - Yrityksen toiminnan vakiin-
nuttaminen ottaa oman aikansa, 
kuten olen tässäkin jo huomannut. 

Tämä on hyvä tapa kokeilla yrittä-
jyyttä, kun ei ole perinteistä yrittä-
jyysriskiä. Se on lempeämpi aloi-
tus, sillä ei tällä ihan vielä elantoa 
tienaisi, Hyvärinen kertoo.
 Saarenpää toivoo, että ihmiset 
huomaisivat, että kun muodik-
kaasti puhutaan kevytyrittäjyydes-
tä, puhutaan silti lähes aina yrittä-
jästä. Lain silmissä kevytyrittäjää 
ei ainakaan toistaiseksi ole ole-
massakaan ja se voi johtaa ongel-
miin, kun yrittäjästatuksella oleva 
henkilö tippuu erilaisten tukien ja 
etuuksien piiristä eikä silti pysty 
nauttimaan välttämättä täysin va-
paasta yrittäjyydestäkään.
 - Osuuskunta on myös yritys-
muoto samoin kuin vaikka toimi-
nimi tai osakeyhtiö. Ei siis mitään 
kerhotoimintaa, kuten monesti 
luullaan, vaan yritys muiden jou-
kossa. Sen taustalla vaikuttavat 
osuuskunnalle ominaiset kohtuul-
lisuus ja demokraattisuus. Jokai-
sella jäsenellä on yksi ääni, Saa-
renpää muistuttaa.
 Tänä keväänä Osaajien Osuus-
kunnasta onkin lähtenyt kak-
si henkilöä itsenäisiksi yrittäjiksi. 
Osuuskuntatausta ei haittaa esi-
merkiksi starttirahaa hakiessa.

Markkinointi haastaa alussa

Hyvärisen mielestä suurimmat 
haasteet liittyvät markkinointiin.
 - Usein siinä tulee rahan puu-
te eteen. Pitäisi olla varaa mai-
nostaa heti alussa. Omana kohde-
ryhmänäni ovat kuitenkin lähes 
kaikki, sillä jopa diginatiiveil-
la on joskus ongelmia laitteiden-
sa kanssa. Eikä se oma insinööri-
sukulainen aina välttämättä osaa 
tarvittavia asioita vaikka niin aja-
teltaisiinkin.
 Saarenpää pohtii, että tulevaisuu-
dessa osuuskuntalaiset voisivat esi-
merkiksi markkinoida enemmän 
yhdessä. Mainostila on halvempaa, 
kun se ostetaan porukalla. 
 - Lisäksi olemme ajatelleet ke-
hittää alustoja, joiden kautta töi-
den löytäminen ja tarjoaminen 
helpottuisivat.
 Sekä Saarenpää että Hyvärinen 
ovat sitä mieltä, että osuuskunnas-
ta saa parhaiten irti henkilö, joka 
on valmis toimimaan aktiivisesti 
työn saannin eteen.
 - Suurena etuna on, että löytyy 
jo liikeidea ja ajatus toiminnasta. 
Pelkät lennokkaat ajatuksetkaan 
eivät aina auta, täytyy laittaa ne 
kädet multaan, Saarenpää muis-
tuttaa.                                      •
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SYKSYn
tapahtuma-
Kalenteri
Seuraa tapahtumia kaupungin tapahtumakalenterista 
www.kemi.fi/tapahtumakalenteri sekä lataamalla ilmainen 
Kemi-kortti -sovellus http://www.kemi.fi/kemi-kortti

muSiiKKia
•	ke	25.10.	klo	19	Peltomiehen	rukous,	Kemin	kaupunginorkesteri,	Kemin	kirkko
 (Konserttiesittely kirjaston Stagella ma 22.10. klo 16) 
•	la	3.11.	klo	16	Kynttiläkonsertti,	Meri-Lapin	jousikvartetti,	Peurasaaren	kappeli
•	ti	6.11.	klo	18	Musiikkiopiston	oppilaskonsertti,	kirjaston	Stage
•	ke	7.11.	klo	17.30	-	19	Pohjola-Norden	lauluilta,	kirjaston	Stage
•	to	15.11.	klo	19	Maailman	laidoilta,	Meri-Lapin	jousikvartetti,	Kemin	Pirtin	sali
•	la	17.11.	klo	15	Pikku	Papu	goes	Kemi,	Meri-Lapin	jousikvartetti,	Sauvosali
•	ke	28.11.	klo	18	Musiikkiopiston	Popparilaulajien	konsertti,	Kemin	Pirtin	sali
•	ke	31.10.	ja	ke	28.11.	klo	18	-	19.30	Yhteislauluillat,	Sauvosaaren	koulu
•	ke	5.12.	klo	19	Romantiikkaa	pianon	kanssa,	Meri-Lapin	jousikvartetti,		 	
	 Kemin	Pirtin	sali	(Konserttiesittely	kirjaston	Stagella	ma	3.12.	klo	16)
•	su	9.12.	klo	18	Kemin	kuninkaallisten	joulukonsertti,	Kemin	kirkko
•	pe	14.12.	klo	18	Musiikkiopiston	Popparikonsertti,	
 Kemin kulttuurikeskus, iso auditorio
•	ti	18.12.	klo	19	Joulukonsertti,	Meri-Lapin	jousikvartetti,	Kemin	kirkko	
 (Konserttiesittely kirjaston Stagella ma 17.12. klo 16)
•	ti	8.1.2019		klo	19	Jouluoratorio,	Kemin	kaupunginorkesteri,	Kemin	kirkko
 (Konserttiesittely kirjaston Stagella ma 7.1.2019 klo 16)

teatteria Ja elOKuVia
Kemin kaupunginteatterin syksyn ensi-illat: 
•	la	6.10.	klo	19	Tähtihetkiä,	Scandic	Kemi	Lyhty
•	la	13.10.	klo	16	Kahvia	ja	tupakkaa,	Kemin	pirtti
•	pe	2.11.	klo	19	Myydään	3H+K,	Kemin	pirtti
•	la	19.1.	klo	19	Velka,	Tullimakasiini
Lisäksi ohjelmistossa Miljoona Hyvää syytä sekä Improklubi. 
Kts.	esityskalenteri	kokonaisuudessaan	www.keminteatteri.com
•	25.10.	-	28.10.	Eurooppalaisen	elokuvan	viikonloppu,	Kinopirtti

luentOJa, KirJalliSuutta 
Ja KeSKuSteluJa
•	ti	27.11.	klo	17.30	Luento	kiertotaloudesta,	luennoitsija	Sanna	Alaruikka,			
 järj. Kivalo-opisto, kirjaston opintosali
•	to	1.11.	ja	to	13.12.	klo	17.30	Novellikoukku,	kirjaston	kotiseutuosasto
•	to	25.10.	klo	17	Kirjoittajaryhmä	Rinki	julkaisee	antologiansa,	45-v.	juhlat,		
 Kemin kirjasto
•	to	22.11.	klo	17.30	Kirjanjulkistamistilaisuus	Heli	Luokkala-Nevalainen	
 “Punainen maailmanpyörä” -runokirja, Kemin kirjasto

•	ke	7.11.	klo	16.30	Kirjallisuuspiiri,	aiheena	Mika	Kulju	ja	hänen	2018	
 tuotantonsa, kirjaston opintosali
•	maanantaisin	klo	16	Taidetreffit,	keskustelua	taiteesta	ja	kulttuurista,	
 kirjaston kotiseutuosasto

nuOriSOlle
•	la	20.10.	klo14	-	18	Lokatube,	Sauvosali
•	ma	22.10.	-	to	25.10.	Camera	Obscura	kaikille	Kemin	8-luokkalaisille,	
 Toimintakeskus Takitsu 
•	pe	21.12.	Takitsun	ja	Puuhapakun	yhteiset	nuorten	pikkujoulut,	Argos
•	la	29.12.	-	ma	31.12.	Lanit,	Toimintakeskus	Takitsu

nÄYttelYt
•	1.10.2018	-	1.10.2019	Kemin	koulut	140	vuotta	-taidenäyttely,	
 Kaupungintalon 7. kerros
•	5.10.	-	25.11.2018	Spektaakkelit	-	taidetta	Muoniosta	Simoon	
 kuntien kokoelmista, Kemin taidemuseo
•	23.10.	-	30.12.	Suomen	sisällissota	1918,	(Näyttely	ei	sovellu	lapsille),	
 Kemin historiallinen museo
•	to	25.10	klo	13	Kabinettiteoksen	paljastus,	kirjaston	sisääntuloaula
•	28.11.2018	-	6.1.2019	Jouluseimi,	kirjaston	sisääntuloaulassa
•	30.11.	2018	-	24.1.2019	Come	to	Finland	-	Riemuhuuto	paratiisista.	
 Matkajulistenäyttely 1890-1960: Näin Suomi-kuva luotiin, Kemin taidemuseo

laSten Ja KOKO perheen tapahtumia
•	keskiviikkoisin	22.8.	-	19.12.	klo	10-12		Avoin	taidetoiminta,	
 Lastenkulttuurikeskus
•	la	20.10.	klo	14	-	18	Lokatube,	Sauvosali
•	su	21.10.	klo	14.30	-	16.30	Veikkausliiga:	PS	Kemi	-	IFK	Mariehamn,	
 Sauvosaaren kenttä
•	la	27.10	klo	12	-	15	Taiteiden	yö,	Halloween	-paja,	Lastenkulttuurikeskus
•	la	27.10.	Kemin	taiteiden	yö,	Kulttuurikeskus
•	ke	31.10.	ja	la	3.11.	klo	18	-	19.30	Hui	kauhistus!	Kummituskierros	Kemissä,		
 lähtö Kulttuurikeskukselta (2e / hlö)
•	to	8.11.	klo	17.30	Lyhtykulkue	Kemikammarista	Kulttuurikeskukseen
•	la	17.11.	klo	12	-	15	Miniatyyripaja	(nukkekodin	kalusteet	ja	pienoishuoneet),		
 Lastenkulttuurikeskus
•	la	24.11.	Kemin	keskustan	joulunavaus
•	to	6.12.	klo	10	-	12	Lasten	itsenäisyyspäivän	juhla,	Lastenkulttuurikeskus
•	to	6.12.	klo	13	kemiläisten	itsenäisyyspäivän	juhla,	Kulttuurikeskus
•	la	15.12.	ja	su	16.12.	klo	12	-	15	Joulupajat,	Lastenkulttuurikeskus

Muutokset mahdollisia.
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”Kemi on pieni, mutta kokoon-
sa nähden pirteä kaupunki Pe-
rämeren pohjukassa. Yhdessä 
tekeminen on ehdoton voimava-
ramme”, avasivat kansliajohta-
ja Jukka Vilén ja evankelis-lute-
rilaisen seurakunnan kirkkoherra 
Tuomas Tölli Uusien kemiläisten 
illan. Kemiin kuluneen vuoden ai-
kana muuttaneet toivotettiin läm-
pimästi tervetulleiksi vapaan seu-
rustelun merkeissä.

Kulttuuri Kemin 
vetovoimatekijänä

Seurakunnan lapsikuorolaisista 
koottu ryhmä esiintyi itsekin Ke-
miin keväällä muuttaneen kantto-
ri Hanna Pärkän johdolla. ”Kuu-
lopuheet ovat kumoutuneet ja 
kaupunki on ollut positiivinen yl-
lätys! Sisäsatama-alue on vienyt 
sydämeni ja lapsemme ovat saa-
neet paljon kavereita”, kertoi tor-
niolaislähtöinen Pärkkä.
 Ilta oli laaja läpileikkaus Ke-
min kulttuurielämästä ja harras-
tusmahdollisuuksista. Siinä missä 
liikuntapalvelut ja musiikkiopis-
to järjestävät toimintaa vauvasta 
vaariin, Kohtaamo palvelee nuo-
ria hyvinvointi-, koulutus- ja työl-
lisyyspalveluiden saralla.
 Yhteisöllisyyttä tarjoavat myös 
Kivalo-opiston kurssit. ”Opiske-
lijamme ovat 5-90-vuotiaita, jot-
ka tulevat oppimaan uutta ja ta-
paamaan tuttuja. Liikunta, kielet, 
käsityöt ja musiikki ovat ikisuo-
sikkeja, mutta huomioimme myös 
uudet virtaukset. Nyt olkityöt ja 
posliinimaalaus ovat hittejä”, esit-
teli opiston pitkäaikainen kuvatai-
deopettaja Taina Rönkkö.

Kohtaamisten Kemi

Keminmaasta muuttanut Olavi 
Kujala, 84, kehui keskustaa palve-
luineen. ”Talvea lukuun ottamatta 
potkupyöräilen päivittäin. Lenkin 
jälkeen maistuu lounas seurakun-
takeskuksella. Kemi on tuttu paik-
ka, mutta tämä ilta tarjosi paljon 
uutta tietoa.”
 On Kemiin kauempaakin tultu: 
Tampereelta lähtöisin oleva sosio-
nomiopiskelija Laura Kortteisto, 
25, toteutti opiskelupaikan myötä 
haaveensa muuttaa Lappiin. ”Pie-
ni ja rauhallinen kaupunki sopii 
minulle. Ja onhan täällä näköjään 
vaikka mitä!” Entäpä mahdolli-
nen koti-ikävä? ”Nykyaikana yh-
teydenpito on onneksi helppoa!” 
tuumi kaksi viikkoa Kemissä asu-
nut Kortteisto.
 Marma ja Shahed Karime löy-
sivät illasta uusia harrastuside-

oita. Afganistanista Kemiin muut-
taneet 13- ja 8-vuotiaat aktiiviset 
sisarukset kertoivat nauttineensa 
hellekesästä ja odottavansa innol-
la Suomen talvea. ”Täällä on tosi 
kivoja liikuntapaikkoja”, he iloitsi-
vat osallistujille jaetut uimahallin 
kertaliput käsissään.
 Kansliajohtaja Jukka Vilén oli 
tyytyväinen eri taustoista tulleita 
ihmisiä yhdistäneeseen tapahtu-
maan. ”Aiemmat uusien kemiläis-
ten tervetulotilaisuudet ovat olleet 
pienimuotoisempia. Tämä messu-
tyyppinen tapahtuma saikin ihmi-
set tosi mukavasi liikkeelle! Halu-
amme saattaa uudetkin asukkaat 
kulttuuri- ja harrastuspalvelui-
demme pariin ja madaltaa kyn-
nystä osallistua niihin.”
 Ja ”Mistä oot pois?” Iloisesta pu-
heensorinasta erottui, että illassa 
kohtasivat hyvin monelta eri paik-
kakunnalta Kemiin tuoneet tiet.   •

”miStÄ OOt pOiS?”
Kielikylpykin oli taattu, kun 
runsas joukko uusia kemi-
läisiä kokoontui viettämään 
iltaa ja tutustumaan kaupun-
gin kulttuuripalveluihin sekä 
harrastusmahdollisuuksiin 
Kulttuurikeskukseen 13.9.

Taidetta Kemin perustajan Keisarillisen Majesteetti Aleksanteri II:n siveltimestä.

”Lappilaiset ovat leppoisia!”, totesi sosio-
nomiopiskelija Laura Kortteisto.

Teksti ja kuvat Anna Huhtilainen
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Juhlavuosi näyttäytyy kau-
punkilaisille niin katuku-
vassa kuin tapahtumina läpi 
vuoden. Kaupunkia somis- 

 tetaan erilaisin pienin yksi-
tyiskohdin sekä näyttävin istutuk-
sin. Talvella kävelykatua koristel-
laan lumisin elementein. 
 Merkkivuoden kunniaksi eka-
luokkalaiset ovat mukana eri-
koistehtävässä, heidät kutsutaan 
mukaan istuttamaan juhlapuita. 
Yhteistyössä, vihreän ja kestävän 
arvomaailman hengessä ikuis-
tetaan ylisukupolvinen muisto 

useista pienistä kaupungin kes-
kustaa kaunistavista metsiköis-
tä. Nimikoidut puut varttuvat yh-
dessä istuttajiensa kanssa.
 Kaupungin puut ovat tärkeäs-
sä roolissa myös muutoin keskus-
tan katukuvassa. Puita puetaan 
juhla-asuun ja asukkaita kutsu-
taankin osallistumaan Neulegraf-
fiti-kisaan. Tämä maailmalta ran-
tautunut tekstiili- ja katutaiteen 
muoto tarkoittaa virkkaamalla, 
kutomalla tai vaikkapa huovutta-
malla tuotettua teosta, joka kiinnite-
tään puuhun sitä vahingoittamatta.

Juhlavuoden tunnus

Juhlavuoden tunnus, Kemi 150, 
on kemiläisen taiteilijan Jan 
Åqvistin käsialaa. ”Juhlatunnuk-
sessa tuodaan esiin Kemille tärke-
ät elementit lumi ja meri. Nämä 
elementit löytyvät talvisesta me-
restä ja tunnuksessa kuvataan-
kin jäätynyttä Perämerta”, ker-
too Åqvist.

Uuden vuoden ulkoilma-
konsertti ja ilotulitus 
(säävarauksella)

Kaupungin virallinen syntymä-
päivä on 5.3.2019, juhlavuosi 
käynnistetään kuitenkin jo uuden-
vuoden aattona, 31.12.2018 klo 

20. Meripuiston laululavalla kuul-
laan tuolloin kemiläisen musiikin 
huippuosaamista ainutlaatuisella 
kokoonpanolla, kun lavalle nou-
sevat Men in Black ja Taiska.
 Uudenvuoden aatto huipen-
tuu Sisäsatamassa klo 21 juhla-
vuoden kunniaksi järjestettävään 
taivaita ja tajuntaa räjäyttävään 
ilotulitukseen.
 ”Asukkaita pyydetään huomi-
oimaan kaupungin tunnetusti ar-
mottomat sääolosuhteet. Jos keli 
estää tapahtumat, järjestetään 
konsertti ja ilotulitus toisena ajan-
kohtana. Tapahtuman mahdolli-
sesta peruuntumisesta ilmoitetaan 
kaupungin www-sivuilla sekä Fa-
cebookissa”, kertoo kansliajohtaja 
Jukka Vilén.

enSi VuOSi On
      JuhlaVuOSi

Kaupungin syntymäpäivää juhlitaan koko 
ensi vuosi, valmistelut ovat jo käynnissä.

Asukkaita, yhdistyksiä, järjestöjä, seuroja ja yrityksiä 
kutsutaan osallistumaan sekä huomioimaan juhlavuosi 
osana omia tapahtumia. 

Teksti Niina Grönholm



numero 3/2018 KEMILÄINEN6 7

1. Kirjoita verkkosivun osoitteeksi www.kemi.fi

2. Avaa tapahtumakalenteri etusivun Tulevia tapahtumia
 -otsikon alta ”Ilmoita tapahtumasta”.

3.	Kirjoita	lomakkeen	tiedot	huolella.	Voit	lisätä	mm.	tapahtumaan		
 liittyvän kuvan sekä verkkosivun.

4.	Valitse	kategoriaksi	”Kemi	150	vuotta”,	jolloin	tapahtuma	
 päivittyy automaattisesti Kemi 150 -verkkosivulle

5. Paina lopuksi Lisää tapahtuma -painiketta, jolloin tapahtuma   
 siirtyy Kemin kaupungin asiakaspalveluun julkaistavaksi. Voit
 täydentää tapahtumaa myöhemmin ottamalla yhteyttä asiakas- 
 palveluun.

Järjestöjen, seurojen ja 
yhdistyksien tapahtumat 
osaksi juhlavuotta

Järjestöjä, seuroja sekä yhdistyk-
siä kutsutaan mukaan juhlavuo-
teen huomioimalla Kemi 150 
vuotta -teema osana omia tapah-
tumia. Organisaatioiden ei siis tar-
vitse keksiä uutta, vaan juhlatee-
ma liitetään luontevasti mukaan 
tapahtumiin, joita organisaatio 
joka tapauksessa vuoden aikana 
järjestää.
 Organisaatiot voivat hakea 
myös yleisavustuksia tulevan vuo-
den tapahtumiinsa, avustukset 
kohdistetaan tänä vuonna Kemi 
150 vuotta -tapahtumiin. Loma-
ke ja hakuohjeet ovat Kemin kau-
pungin www-sivuilla, hakuaika 
päättyy 31.10.2018. 
 Kemin kaupungin www-sivuil-
la on Kemi 150 vuotta -osio, jonne 
päivitetään tietoa juhlavuodesta. 
Lisäksi nettisivulla ohjeistetaan, 
miten organisaatiot voivat huo-
mioida kaupungin juhlavuoden 
toiminnassaan ja miten esimer-
kiksi Kemi 150 -juhlalogoa käyte-
tään. Kemin kaupungin www.si-
vut ovat osoitteessa www.kemi.fi/ 
kemi-150.

Juhlavuoden ohjelmaa

Virallisena syntymäpäivänä 5.3.2019 
järjestetään juhlavastaanotto ke-
miläisille Lumilinnassa sekä kak-
kukahvit vanhimmille kemiläisille 
hoitokoteihin.
 Musiikkia kuullaan Entisten ke-
miläisten solistien toivekonsertissa 
sekä Suomalaisen musiikin kon-
sertissa.
 Muita vahvistettuja tapahtumia 
ovat Kemi 150 vuotta -valokuva-
näyttely Historiallisessa museos-
sa, avoimet luennot Kemin kult-
tuuriperinnöstä ja historiasta sekä 
Kemi 150 vuotta -taidenäyttely 
Kemin taidemuseossa. Aleksante-
rin päivän vastaanotto-ohjelmaan 
kuuluvat yleisölle tarjottavat kak-
kukahvit, keisarin hevosajelu sekä 
risteily.  Kansakoulun 140-vuotis-
juhlan kunniaksi on taidenäyttely 
kaupungintalon 7. kerroksessa.
 Kaupungin keskustaa elävöi-
tetään QR-koodein merkityllä 
Kemi-raitilla. Koodilla merkitty 
kohde perehdyttää kotiseudun 
tuntemukseen, koodien kautta 
avautuu älypuhelimeen historial-
lista aineistoa.
 Kemin uimahallissa järjestetään 

muun muassa Naisten ilta, Vesi-
sankarit -tapahtuma sekä Wibit 
vesipeuhula. 
 Juhlavuonna Kemi 150 -tee-
ma näkyy kesällä tietenkin myös 
Easy living in Kemi -tapahtumis-
sa. ”Yleisölle maksuttoman kau-
punkitapahtumaviikon järjestä-
jiksi toivotaan aiempaan tapaan 
mukaan yhdistyksiä, järjestöjä, 
yrityksiä ja asukkaita. Tehdään 
yhdessä viidennestä Easy living 
in Kemistä monipuolisin ja iki-
muistoisin ikinä”, toivoo Kemitii-
min toiminnanjohtaja Kati Klaa-
vuniemi.
 Suomen keilailuliiton seniorei-
den suomenmestaruuskilpailujen 
alkukisat käydään 25.2-31.3.2019. 
Naisten sarjan finaali on 6.4.2019 
ja miesten puolestaan 7.4.2019.  
 ”Kisoihin odotetaan noin viittä-
sataa osallistujaa”, tiivistää Kemin 
keila- ja tennishallin toimitusjoh-
taja Petri Tarkiainen. 
 Pohjan jousi ry. järjestää heinä-
elokuun vaihteessa jousiammun-
nan suomenmestaruuskilpailut. 
Sauvosaaren urheilupuistossa, 
samalla juhlistetaan kuusikym-
mentä vuotta täyttävää seuraa.  
Kilpailussa ovat mukana kaikki 
sarjat kaikissa aselajeissa. Kool-
la ovat siis seniorit, juniorit sekä 
yleinen sarja lajeinaan tähtäin-, 
vaisto- sekä taljajousi. ”Kolmi-
päiväiseen kilpailuun odote-
taan noin 250 osallistujaa ym-
päri Suomen, mukana on tietysti 
lajin kärkikaarti” kertoo Pohjan 
jousi ry:n puheenjohtaja Seppo 
Hautamäki. 

Tiedota tilaisuudesta
tapahtumakalenterissa

Tapahtumanjärjestäjiä pyydetään 
ilmoittamaan kaikille avoimista, 
maksuttomista sekä Kemissä jär-
jestettävistä tilaisuuksista Kemin 
kaupungin www-sivuilla olevaan 
tapahtumakalenteriin. 
 Tilaisuuden tietoihin voi vali-
ta juhlavuonna kategoriaksi Kemi 
150, jolloin tieto päivittyy myös 
Kemi 150 -www-sivuille. Näin il-
moitettuja tilaisuuksia nostetaan 
esille myös kaupungin Faceboo-
kissa. Tapahtuman tietoja voidaan 
täydentää myöhemmin ottamalla 
yhteyttä Kemin kaupungin asia-
kaspalveluun. Tapahtuman pe-
ruuntuessa vastuullinen järjestä-
jä ottaa yhteyttä asiakaspalveluun 
hyvissä ajoin ilmoituksen poista-
miseksi.                                     •

nÄin liSÄÄt tapahtuman 
tapahtumaKalenteriin
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Kaikukortti edistää kult-
tuurin saavutettavuut-
ta ja yhdenvertaisuutta 
osana hyvää elämän-

laatua. Kortin saaminen ei edel-
lytä tietyn tulorajan alittamista, 
vaan siihen ovat oikeutettuja kaik-
ki taloudellisesti tiukassa tilantees-
sa olevat sosiaalialan yhteisöjen 
asiakkaat perheineen. Valtakun-
nallisia pahvisia Kaikukortteja ja-
kavat ja palvelun käyttöönotossa 
opastavat aluksi aikuisten sosiaa-
lipalvelut, työllisyyspalvelut, mie-

lenterveys- ja päihdepalvelut sekä 
lasten- ja nuortenpalvelut. 16 
vuotta täyttänyt nuori saa itselleen 
oman Kaikukortin.

Monien mahdollisuuksien 
Kaikukortti

Meri-Lapin monipuolinen kult-
tuurikaupunki Kemi haluaa paran-
taa kuntalaistensa mahdollisuuk-
sia osallistua kulttuurielämään 
ja taideharrastuksiin. ”Kaikukort-
ti kannattaa ehdottomasti hankkia, 

KaiKuKOrtilla 
Kulttuuria KaiKille
Kemissä otetaan vuoden 2019 alusta lähtien käyttöön 
Kaikukortti. Kortti mahdollistaa kulttuurista nauttimisen 
myös heille, joilla ei taloudellisesti ole siihen varaa.

”Kaikukortti on valtakunnallinen valttikortti!”, vinkkaa 
Kemin kulttuurikoordinaattori Seppo Suopajärvi.

jos kokee olevansa siihen oikeutet-
tu. Kulttuuri kuuluu kaikille – niin 
opiskelijoille, eläkeläisille kuin ke-
nelle tahansa, joka joutuu elämään 
tiukalla budjetilla – ja tämä on 
konkreettinen teko sen eteen”, ke-
huu Kemin kulttuurikoordinaatto-
ri Seppo Suopajärvi. Kaikukortil-
la pääsee maksutta muun muassa 
jousikvartetin sekä kaupunginor-
kesterin ja -teatterin esityksiin, mi-
käli paikkoja saman päivän tapah-
tumiin on jäljellä.
 Kaikukorttia voidaan hyödyn-
tää myös esimerkiksi nuorisotyös-
sä tai palvelulaitoksissa. Ryhmän 
vetäjä voi yhteisökortin avulla vie-
dä useampia henkilöitä kulttuuri-
tapahtumiin. ”Ohjaaja saa itse va-

paalipun osallistuessaan ryhmänsä 
kanssa kaikukorttiverkoston ta-
pahtumaan”, Suopajärvi muistuttaa.

Kaikukortti käy
ympäri Suomen

Yhdellä ja samalla Kaikukortil-
la saa maksuttomia pääsylippuja 
ja kurssipaikkoja ympäri Suomen 
kaikkiin verkoston kulttuuripalve-
luihin. Korttia kannattaa siis eh-
dottomasti vilauttaa vaikka pää-
kaupunkiseudulle matkatessa.  
”Kaikukortti on otettu loistavasti 
vastaan jo usealla paikkakunnalla 
ja hanke laajenee jatkuvasti. Esi-
merkiksi Espoosta ja koko Kai-
nuun maakunnasta on saatu hyviä 
kokemuksia ja kynnys kulttuurin 
käyttöön on selvästi madaltunut”, 
iloitsee Suopajärvi. 
 Opetus- ja kulttuuriministeri-
ön rahoittama Kaikukortti ote-
taan Kemissä koeluontoiseen 
käyttöön kaupungin 150-vuotis-
juhlavuodeksi 2019. Jatkon mää-
rittää se, miten kortti otetaan vas-
taan ja kuinka ahkerasti sitä aletaan 
hyödyntää. ”Tästä kannattaa ottaa 
koppi ja suunnata rohkeasti kult-
tuurin pariin. Kun hanke on vii-
mein saatu käyntiin, on loput Kai-
kukortin käyttäjien ahkeruudesta 
kiinni!”, Seppo Suopajärvi muis-
tuttaa.                                          •

Teksti ja kuva Anna Huhtilainen

Kaikukortin jakelu aloitetaan 
vuoden 2019 ensimmäisenä 
arkipäivänä, keskiviikkona 
2.1.2019. 
Noutopaikat ovat: aikuisten 
sosiaalipalveluiden, työllisyys-
palveluiden, mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden sekä 
lasten- ja nuortenpalveluiden 
toimipisteet. Lisätietoja asiasta 
saa kulttuurikoordinaattori 
Seppo Suopajärveltä: 
seppo.suopajarvi@kemi.fi
puh.	0400	328	435.
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Kello soi välitunnin mer-
kiksi ja luokkien ovet 
avautuvat liki yhtä ai-
kaa. Iloinen puheen-

sorina täyttää käytävät. Myös us-
kontotunti on päättynyt ja Ellen 
Nissinen sipaisee ohi kulkiessaan 
oppilaiden hiuksia matkalla uuni-
tuoreeseen työhuoneeseensa. Nis-
sinen on aloittanut tänä syksynä 
Kivikon ja Koivuharjun koulun 
rehtorina. ”Olen niin innoissani 
uudesta työstäni”, kertoo Nissinen 
kasvot loistaen.
 Nissinen valmistui luokanopet-
tajaksi Oulun yliopistosta vuon-
na 1997 ja erikoistui englantiin, 
kuvaamataitoon sekä erityispeda-
gogiikkaan. Nissisen elämänasen-
ne on jatkuva oppiminen ja tas-
kussa ovatkin digitaalisen median 
aineopinnot, psykologian sekä 
kouluhallinnon opinnot. Parasta-
aikaa työn alla ovat opinto-ohjauk-
sen opinnot.
 Kaksikymmentävuotisen työ-
uran aikana Nissinen on opet-
tanut peruskoulussa ja työsken-
nellyt pedagogisena kehittäjänä 
lukiossa sekä yliopistossa. Edelli-
sessä työssään hän toimi eLukion 
koordinaattorina. Työhön kuului-
vat oppimisympäristön ja kurssien 
kehittäminen, opetuksen laadun-
varmistaminen sekä kahdenkym-
menenkahden lukion johtajista 
koostuvan johtoryhmän vetämi-
nen. ”Sieltä maailmasta ja mat-
kan varrelta on paljon ammennet-
tavaa alakoulujen arkeen. Haluan 
edistää yhdessä tekemisen kult-
tuuria ja yhdistää kahden koulun 
voimavarat sekä keventää siten 
perinteistä yhden opettajan puur-
tamismallia. Myös oppilaiden nä-
kökulmasta yhteenkuuluvuus on 
olennaista. Meillä on mahtava 
henkilökunta ja upeaa osaamis-

ta. eLukion virtuaaliluokissa ai-
neopettajilla on aina avoimet ovet 
ja materiaalia jaetaan sekä ke-
hitetään yhdessä. Peruskoulussa 
vaadimme lapsiltakin yhteistyö-
taitoja, joten yhteisopettajuuden 
kehittäminen siinäkin mielessä on 
luonnollista”, Nissinen pohtii.
 Ellen Nissisen sydämellä on 
myös välituntien osuus lasten kou-
lupäivässä. ”Lasten kaveritaidot 
tulevat parhaiten esiin välitunti-
sin ja aikuisen rooli on sielläkin 
merkittävä. Aikuisen aktiivinen 
läsnäolo ja tekemisen ohjaami-
nen tarvittaessa edistää yhteisten 
leikkien syntymistä. Aikuisen roo-
li on myös pitää huoli, että kaikil-
la on mahdollisuus osallistua, eikä 
ketään kiusata”, Nissinen kuvai-
lee.
 ”Kuuntelin taannoin luentoa, 
jossa käsiteltiin positiivista peda-
gogiikkaa. Tuumasin, että sehän 
se on ohjannut toimintaani elä-

mäni päivät. Nyt sen asian on 
joku kirjoittanut kansien väliin.  
Myönteinen elämänasenne kum-
puaa arjen pienistä teoista toi-
siamme kohtaan, hyvä kasvattaa 
välittömästi hyvää. Myös puheen 
ylläpitäminen kaveritaidoista on 
tärkeää. Sitä kautta saadaan op-
pilaat ymmärtämään, mikä val-
ta omalla käytöksellä on”, miettii 
Nissinen.
 Vuosien varrella Ellen Nissi-
nen on opetustyössään havainnut, 
että jokaisella oppilaalla teinistä 
senioriin on tarve tulla nähdyksi 
ja kuulluksi, huomatuksi. ”Sen to-
teuttaminen on mahdollista ihan 
kaiken kokoisissa ryhmissä. Hy-
väksyvä katse, kosketus ja muuta-
ma sana. Ei se ole sen kummem-
paa”, kertoo Nissinen.
 Kaksi vuotta sitten Oulus-
ta Kemiin muuttanut Ellen Nis-
sinen kertoo perheensä kotiutu-
neen mainiosti. ”Kolmen lapsen 

 KOulut SaiVat 
  uuDen rehtOrin

äitinä olen kiitollinen sujuvasta 
ja turvallisesta arjesta. Täällä on 
niin monipuoliset harrastusmah-
dollisuudet. Asiat ovat lähellä ja 
saatavilla. Lapsilla on turvallista 
liikkua kouluun ja harrastuksiin. 
Musiikkiopiston toiminta ja kurs-
sitarjonta on mahtavaa, meillä 
soivat harppu, sello ja vetopasuu-
na”, itsekin pianoa ja kilpatans-
sia aikanaan harrastanut Nissinen 
kertoo.
 ”Kun on uskoa ja tahtoa, löytyy 
myös ratkaisu”, Nissinen tuumaa. 
Esikoistytär halusi aikanaan oppia 
soittamaan harppua. Kuusivuoti-
aalle ei löytynyt lähiopetusta, joten 
Nissinen etsi ja löysi etäopettajan 
Helsingistä. Aluksi puhelimen vä-
lityksellä ja myöhemmin tietoko-
neen kautta tapahtuneen opetuk-
sen myötä tällä hetkellä 12-vuotias 
tytär soittaa yhä harppua ja viime 
keväänä tutkintoon kirjattiin vaihe 
2/3 suoritetuksi.                          •

Kivikon ja Koivuharjun

Teksti ja kuva Niina Grönholm

Jokainen on tärkeä ja ansaitsee tulla 
nähdyksi, kuulluksi - huomatuksi.

”Pienillä teoilla voit tuoda hyvää ympäris-
töösi, hymy voi pelastaa toisen päivän”, 
kiteyttää Ellen Nissinen filosofiaansa.

tÖiSSÄ KemiSSÄ
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LumiLinnalta sisäsata-
maan johtavan Ranta-
bulevardin hanke toteu-
tetaan koostaan johtuen 

useammassa vaiheessa vuoden 2019 
syksystä alkaen. Tämä tieyhteys pa-
rantaa kulkuyhteyksiä LumiLinnal-
le, jolloin sinne ei tarvitse välttämät-
tä kulkea asuinkatujen kautta.
 - Se sujuvoittaa liikennevirtaa, 
sillä tällä hetkellä rantaa pitkin 

ViihtYiSYYttÄ, 
   VetOVOimaa 
 Ja liiKunta-
   mahDOlliSuuKSia
Kaupunki panostaa tulevina vuosina ranta-alueelle

Kemin keskustan meren-
rantaan rajoittuvat alueet 
kokevat suuria muutoksia 
tulevien vuosien aikana kes-
kustan kehittämishankkei-
den myötä. Tekninen johtaja 
Mika Grönvall kertoo, että 
yhteen nivoutuvia hankkeita 
on yhteensä kolme.

pääsee vain kävelemällä. Lisäksi 
se selkeyttää kulkureittejä myös 
turisteille ja helpottaa kulkua si-
säsatamaan ja ydinkeskustaan, 
Grönvall kertoo.

Viihtyisä käyttöpuisto
kaupunkilaisille

Mansikkanokan puistohanke on 
käynnistynyt tänä vuonna ja siel-

lä tapahtuu ensi talven aikana pal-
jon. Työmaa jatkuu aina vuoteen 
2020 saakka.
 - Mansikkanokan puistosta ha-
lutaan kaupunkilaisten käyttöpuis-
to. Se yhdistyy uimarantaan ja sin-
ne rakennetaan myös leikkipaikka 
lapsille. Myös erilaiset aktiviteetit 
halutaan mahdollistaa, siksi sin-
ne tehdään vesi- ja sähköpisteet 
– näin siellä voi järjestää vaikka 

Teksti Janica Karasti  kuvat Janica Karasti, Kemin kaupunki



numero 3/2018 KEMILÄINEN10 11

ViihtYiSYYttÄ, 
   VetOVOimaa 
 Ja liiKunta-
   mahDOlliSuuKSia

KOrJauSEdellisessä lehdessä kaavoi-tuskatsaus -jutun yhteydes-sä oli mainittu kaavoituksen henkilökunta. Pois oli kuiten-kin jäänyt paikkatietokäsitte-lijä Aune Junnon nimi. Aune on ammattitaidolla puhtaaksi-piirtänyt	kaavoja	jo	yli	40	vuo-den ajan ja on näin tärkeä osa kaavoituksen kokoonpanoa. Pahoittelemme virhettämme.

festarit, kun tilaakin on, Grönvall 
sanoo.
 Pajarinrannan päiväkodin ym-
päristön infra on yksi Mansikka-
nokkaan liittyvä hanke. Päiväko-
din tarpeisiin rakennetaan uusi tie 
kevyen liikenteen yhteyksineen ja 
kiertoliittymineen. 
 - Myös toisessa päässä keskus-
taa tapahtuu, kun Ruutin puistoa 
entrataan meren ja asuintalojen 
välistä. Sinnekin tulee asukkaille 
ja kaupunkilaisille mukavaa oles-
kelutilaa, Grönvall tietää.
 Uudella kaavalla pyritään hou-
kuttelemaan myös ympärivuotisia 
toimijoita alueelle. 
 Koko rantakaari Mansikkano-
kalta Hahtisaareen tiivistyy.

Sauvosaaren urheilupuisto 
osana Mansikkanokkaa

Sauvosaaren urheilupuistosta on 
laadittu yleissuunnitelma, jossa 
otetaan huomioon kattavasti eri 
urheilumuodot. Suunnitelma si-
sältää myös katsomoiden ja mui-
den rakennusten peruskorjauksia 
sekä laajennuksia. Ajatuksena on 
ollut, että molemmat kentät Sau-
vosaaressa säilyvät. Niin sanotul-

le takakentälle tulisi keinonurmi-
alusta, jolloin kentän käyttöaste 
kasvaa huomattavasti. Nyt taka-
kentän käyttö on rajoittunut muu-
tamaan tuntiin viikossa. Pääken-
tällä pääpaino on yleisurheilussa. 
Urheilupuistokokonaisuus sisäl-
tää myös muiden pallopelien har-
rastamismahdollisuuden harras-
tekuntoliikuntaa unohtamatta. 
Alustava aikataulu toimenpitei-
den aloittamiselle on tuleva val-
tuustokausi.  

Vihreä Kemi näkyviin

Asemakatu Pohjoisrantakadun 
ja Lukkarilankadun välillä pa-
rannetaan ja tuodaan sinne nä-
kyviin vihreyttä istutuksin, kau-
pungin linjan mukaisesti.
 - Vihreään Kemiin nojataan 
myös ympäristörakentamisessa. 
Hyvät lenkkeilyreitit ovat myös 
liikunnan edistämistä ja mahdol-
listamista, Grönvall sanoo.
 Varsinaisia pyöräkaistoja ei Ke-
missä vielä ole kuin maininnaksi, 
tulevaisuuteen niitä hahmotellaan 
lisää, sillä pieni kaupunkirakenne 
antaa loistavat puitteet pyörällä 
liikkumiseen. Jo ennestään hyviä 

pyöräilymahdollisuuksia halutaan 
lisätä esimerkiksi uusilla asfaltti-
pinnotteilla.
 - Oulussa pyöräilykaistat on 
maalattu punaisella mutta meillä 
heitettiin ilmoille villi ajatus – mitä 
jos me tehtäisiinkin niistä vihreitä, 
Grönvall naurahtaa.                    •

Rantabulevardi yhdistää Mansikkanokan ja sisäsataman.
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Kemin kaupungille luo-
daan ympäristöpolitiik-
ka ja -ohjelma, jonka 
periaatteisiin sitoutuen 

jokainen voi kantaa kortensa ke-
koon hillitäkseen ilmastonmuu-
toksen etenemistä. ”Liian pieniä 
luontoystävällisiä tekoja ei ole 

olemassakaan. Oman ajattelunsa 
vihertämisen voi aloittaa vaikka-
pa lajittelemalla jätteet entistä tar-
kemmin tai nappaamalla kyytiin 
samaa työmatkaa kulkevan kave-
rin”, vinkkaa hankevastaava Eija 
Kinnunen.
 Kinnusen lisäksi hanketyönte-

1.6.2018 käynnistynyt Vihreä ja kestävä Kemi 
(Green and sustainable Kemi) on vuoden 2020 
loppuun kestävä hanke, jonka tarkoitus on tehostaa 
ympäristöystävällistä ajattelua ja toimintaa niin 
kaupunkiorganisaation tasolla kuin kuntalaisten 
jokapäiväisessä elämässä. 

VihreÄ Ja 
  KeStÄVÄ Kemi

Teksti Anna Huhtilainen  Kuvat Jukka Vilén
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kijä Sari Moisasen työllistävä Vih-
reä ja kestävä Kemi -hanke on tär-
keä osa uutta kaupunkistrategiaa. 
EAKR-rahoitteinen hanke noudat-
taa kansainvälisiä ja kansallisia ym-
päristöohjelmia kestävän kehityksen 
mukaisiin ratkaisuihin sekä ekologi-
siin toimintatapoihin tähdäten. 
 Yksi hankkeen konkreettinen 
tavoite on saada Kemille ympäris-
tösertifikaatti kaupungin 150-juh-
lapäivään 5.3.2019 mennessä. Ser-
tifiointi edellyttää konkreettisten 
ympäristötavoitteiden asettamista 
ja niiden saavuttamista systemaat-
tisilla toiminnoilla. ”Kaupungin-
talon toimistoissa on jo luovuttu 
muovisista roskapusseista ja useat 
valaisimet toimivat liiketunnisti-
mella. Lopulta kyse on hyvin arki-
päiväisistä asioista niin työpaikoil-
la kuin kodeissakin”, Kinnunen 
muistuttaa. Sertifikaatti ei ole ker-
taluontoinen, vaan toimintoja seu-
rataan jatkuvasti. Taso on pidettä-
vä yllä ja mahdolliset poikkeamat 
korjattava välittömästi.

Kemi kestävän 
kehityksen kärkeen

Vihreä ja kestävä Kemi -hanke 
on luonnollinen jatkumo jo en-
nalta ympäristöystävällisiin toi-
mintaperiaatteisiin. Kemillä on 
esimerkiksi ollut jo vuosia toimin-
tasuunnitelmat energiankäytön te-
hostamiseksi. 
Hankkeen alussa kaikki kaupun-
gin ylläpitämät palvelut ja tehtä-
vät käydään toimialoittain läpi. 
Niihin etsitään ja kehitetään mah-
dollisimman kestävät käytännöt, 
joiden perusteella laaditaan ym-
päristöohjelma. Lisäksi otetaan 
käyttöön mittari hiilijalanjäljen 
seuraamiseen. 
 Kemin kaupunkiorganisaatio 
sitoutuu hankkeen myötä toimi-
maan entistä ekologisemmin kri-
teerein aina julkisista hankinnois-
ta arkipäivän toimintatapoihin. 
Toimintamalli on tarkoitus jal-
kauttaa hiljalleen kaupungin kaik-
keen toimintaan sidosryhmiä eli 
yrityksiä ja kuntalaisia myöten. 
 Ympäristöohjelman noudatta-
minen ja siihen sitoutuminen ta-
kaa kaikille terveellisen ja puh-
taan elinympäristön. Hankkeen 
mukaiset ekologiset ja vähähii-
liset ratkaisut luovat koko Ke-
min alueelle yhtäläisesti terveelli-
set asumis- ja toimintaolosuhteet. 
”Teollisuuskaupunkikin voi olla 
ympäristöystävällinen ja puh-
das. Oikeastaan lähtökohtamme 
ovat loistavat, koska isoilta yhtiöil-

tä on vaadittu jo vuosia ympäristö-
tietoutta ja tiukkoja sertifikaatteja. 
Nämä kaupungin ympäristökump-
panit ovat oikeita edelläkävijöitä!”, 
Kinnunen iloitsee.

Vihreys ja kestävyys 
sisäänrakennetuksi 
ajattelumalliksi

Vihreä ja kestävä Kemi -hankkeen 
tarkoitus on kannustaa kuntalaisia 
ekologisempaan ajattelumalliin 
kaikilla elämän osa-alueilla siten, 
että myös yksilötasolla toiminta ja 
päätöksenteko tapahtuu ympäris-
töseikat huomioiden. Hankkeessa 
korostuva ympäristölähtöinen Le-
an-ajattelu tukee elinkaariajatte-
lua ja hukan välttämistä. ”Vaikka 
raha ei ole tärkeintä, valintoja ym-
päristöystävällisesti tehden sääs-
tyy luonnonvarojen lisäksi usein 
myös taloudellisia resursseja. Jos 
ei heti, niin ainakin jollain aikavä-
lillä”, Kinnunen muistuttaa.
 Kaupunki haluaa osallistaa 
kuntalaisia toimimaan hank-
keen yhteisten päämäärien eteen. 
”Kannattaa esimerkiksi seura-
ta somekanaviamme ja osallistua 
siellä ympäristöasioita käsittele-
viin keskusteluihin. Keväällä jär-
jestämme taas kestävän kehityk-
sen viikon yleisötapahtumineen. 
Kuluneena kesänä tutuiksi tulleet 

Villarit eli kaupunkipyörät näky-
vät kaupunkikuvassa myös ensi 
vuonna”, Kinnunen luettelee. 
”Niin ja hei, jos sinulla on jou-
tava polkupyörä, jatka sen elin-
ikää luovuttamalla se kaupunki-
pyöräkäyttöön! Lahjoituspyörän 
voi viedä Monitarmoon. Tässä on 
yksi hyvä ja helppo vinkki oman 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi!”

Tavoitteet korkealla – 
mutta saavutettavissa

Kemistä on tavoitteena kehittää 
vuosien 2018-2020 aikana eko-
logisesti, sosiaalisesti ja taloudel-
lisesti kestävä kaupunki, jonka 
päätökset vaikuttavat vähentä-
västi kasvihuonekaasupäästöi-
hin ja Itämeren kuormitukseen. 
”Julkisissa hankinnoissa tullaan 
suosimaan mahdollisuuksien mu-
kaan entistä enemmän lähituot-
tajia. Kuljetuskustannukset sekä 
päästöt vähenevät ja samalla tu-
emme paikallisia yrittäjiä”, Kin-
nunen kaavailee. 
 Mahdollisuudet kotimarkkinoi-
den kehittämiseen ovat siis ilmei-
set ja hankkeen toivotaan sekä ke-
hittävän että synnyttävän uutta 
paikallista yritystoimintaa. ”Tällä 
hetkellä logistiikka on erityinen 
haaste niin meille kuin muillekin 
pienille ja keskisuurille kaupun-

geille. Toivomme, että hankkeen 
myötä saisimme logistiikkaan liit-
tyen uusia innovatiivisia ratkai-
suja sekä kaupungilta että alueen 
yrityksiltä”, Kinnunen kaavailee. 
”Myös työllisyys ja sen tukeminen 
on osa kestävää kehitystä!”
 Loppuun hankevastaava heit-
tää vielä yhteisen haasteen kaikil-
le kemiläisille. ”Viestikää meille 
kaupungille toiveitanne ja ideoi-
tanne ympäristöystävällisiin toi-
mintatapoihin liittyen! Hanke on 
meidän kaikkien yhteinen juttu ja 
jokainen kohderyhmäläinen – eli 
kaikki kuntalaiset – voivat oppia 
toisiltaan jotain hyödyllistä!”      •
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Teksti Laura Lumpus  kuvat Rodeo ja Morguefile

Sähkön saanti tuntuu meille 
itsestäänselvyydeltä, mut-
ta luonnonvoimien edes-
sä sähköverkkoyhtiötkin 

joutuvat joskus nöyrtymään. Säh-
kökatkoja aiheuttavat ilmastolliset 
syyt ja tekniset viat. Johdoille kaa-
tuvat puut, kova tuuli, ukkonen ja 
lumi luovat sähköverkolle riskejä.
 Jos valot sammuvat tai televi-
sio ei toimi, kyseessä voi olla säh-
kökatko, laitevika tai oman kodin 

sähköverkon vika. Tällöin kan-
nattaa tarkistaa, toimivatko muut 
kodinkoneet. Sulaketaulusta var-
mistetaan, ovatko sulakkeet ehjät. 
Tarvittaessa palanut sulake vaih-
detaan uuteen tai nostetaan vi-
kakatkaisin. Jos mitkään laitteet 
eivät toimi ja koko asunto on pi-
meä, pääsulake voi olla palanut.
Yleensä huoneistot, naapuritalot ja 
lyhyt kadunpätkäkin kuuluvat sa-
maan sähköverkkoon. Voit vilkais-

ta, palavatko naapureiden kodeis-
sa valot tai katuvalot. Mikäli valoja 
ei ole missään, kyseessä on kodin 
sähköverkkoa laajempi katko.
 Sähkölaitteet ja valot kannat-
taa laittaa pois päältä katkon 
alettua. Yhden valaisimen voi 
jättää päälle kertomaan, milloin 
sähköt taas toimivat. Kaikista 
tärkeintä on katkaista virta lait-
teista, jotka voivat aiheuttaa tu-
lipalon sähköjen palauduttua. 

ÄlÄ anna
  SÄhKÖKatKOn 
       YllÄttÄÄ
Sähkön olemassaolo huomataan yleensä vasta sähkökatkon sattuessa.  
Sähkökatkoihin kannattaa varautua ennalta, jotta arki sujuu helpommin pitkänkin 
katkon sattuessa. Löytyykö kodistasi tarvittavat varusteet sähkökatkon varalle?

Näitä laitteita ovat liesi, silitys-
rauta, kahvinkeitin ja pesukone.
 Sähköyhtiölle ei tarvitse soittaa 
heti sähköjen mentyä poikki, sil-
lä he tarkkailevat jakeluverkkoaan 
vuorokauden ympäri. Odota, kun-
nes vika on korjattu ja sähköt palaa-
vat. Jos kuitenkin havaitset esimer-
kiksi sähkölinjojen päälle kaatuneen 
puun tai muuta linjojen vaurioitu-
mista, siitä on hyvä ilmoittaa.
 Kun kyse on pitkästä sähkökat-
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miten 
Varautua?

Yleensä	sähkökatko	menee	het-
kessä ohi, mutta pahimmillaan 
se voi kestää useamman päivän. 
Poikkeustilanteeseen on hyvä va-
rautua ennalta. Joka kodista tulisi 
löytyä:

•	taskulamppu	ja	ladattava	lyhty
•	kynttilöitä,	tuikkuja	ja	tulitikkuja
•	paristokäyttöinen	radio
•	paristoja	radiota	ja	tasku-
 lamppua varten
•	varasulakkeita
•	laturi,	jolla	voi	ladata	matka-
 puhelimen akun ilman sähköä
•	polttopuita,	jos	kotona	on	
 takka tai puu-uuni
•	pieni	summa	käteistä	rahaa
•	ruokavarasto	säilykkeitä	ja	
 kuivamuonaa
•	kuume-	ja	särkylääkkeitä
•	laastareita	ja	sidetarpeita
•	kosteuspyyhkeitä	ja	
 desinfiointigeeliä

Tavarat pitäisi sijoittaa niin, että 
ne löytää helposti pimeässäkin. 
Sähköjen palatessa sähkölaittei-
ta tulee ottaa käyttöön vähitel-
len, ettei liian suuri kuormitus 
katkaise niitä uudelleen.

http://www.defmin.fi/
files/1275/Pahasti_poikki_
nettiversio.pdf

kosta, paikallisradio välittää vi-
ranomaisten tietoa katkon syystä 
ja arvion sen kestosta. Radiolähe-
tystä voi kuunnella paristoilla toi-
mivalla radiolla, autoradiolla tai 
puhelimella. Jos pääset nettiin, 
katkosta voi etsiä tietoa sähköyh-
tiön nettisivuilta.
 Mikäli vika on asunnon tai talon 
omassa verkossa eikä sulakkeen 
vaihto auta, soita ammattiapua. 
Sähkötöitä ei saa tehdä itse.     •

Kaupungin toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian 
mukaisesti ja talousarvio laaditaan siten, että se toteuttaa voimassa ole-
vaa kuntastrategiaa. Uuden kaupunkistrategian strategiset päämäärät 
ovat vetovoimainen kaupunki, hyvinvoivat asukkaat ja sujuva arki.

Uuteen strategiaan voi tutustua osoitteessa: 
http://www.kemi.fi/paatoksenteko/strategiat/

 Kemi Sai uuDen 
  KaupunKi-
    Strategian
 Kaupunkistrategia on kaupunkiorganisaation tärkein strategiatason 

asiakirja, joka sisältää vision, toiminta-ajatuksen sekä kaupungin 
kehittämisen päälinjaukset ja painopisteet halutulle ajanjaksolle.
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Kemin kaupunkistrate-
gian arvomaailmaan 
on kirjattu ihmislähei-
syys, luovuus ja vas-

tuullisuus. Kaupungin nettisivuilta 

ladattavissa olevaan Kaupunkistra-
tegiaan on niin ikään kirjoitet-
tu, että luvatusta pidetään kiinni. 
Kaupunki on olemassa asukkai-
ta varten ja asukkaita halutaan 

kuulla. Kemiläisiä kannustetaan 
osallistumaan ja vaikuttamaan. Ja 
näin on myös tapahtunut.  
 Asukkailta kysyttiin vastikään 
ideoita Tervaharjun mäenlasku-
paikan parantamiseksi. Runsaslu-
kuisissa vastauksissa kehittämisen 
kohteiksi nousivat voimakkaasti 
esiin turvallisuuden parantami-
nen. Nykyisellään laskijoilla on 
riski hurauttaa autotielle ja turval-
lisuutta toisi myös selkeämpi mer-
kintä, mistä mäkeä noustaan ylös.  
Alueen valaistusta toivottiin lisät-
tävän ja myös pidettävän päällä. 
 Kyselyyn vastanneiden kesken 
mäenlaskupaikka nähtäisiin so-
pivaksi myös kuntoportaille ja 
kaikkiaan viihtyisyyttä lisäisi laa-
vu sekä alueen raivaus risukoista. 
Parkkipaikkaa toivottiin laajen-
nettavan sekä kunnon opasteita 
lisättävän. Alueelle tulevan liit-
tymän ja suojatien parantaminen 
mainittiin myös vastauksissa. Li-
säksi mäenlaskupaikalle toivottiin 
aktiviteettien ja tapahtumien jär-
jestämistä.

KuntalaiS-
 DemOKratiaa

Teksti ja kuvat Niina Grönholm

”Mäenlaskupaikan parantamisen 
seuraava vaihe on kustannusar-
vion laatiminen esitettyjen toivei-
den pohjalta. Sen jälkeen esitetään 
investointilaskelma ensivuoden 
budjettiin”, kertoo liikuntasihtee-
ri Ilkka Kotala.

Osallistavaa budjetointia 
jo kolmena vuonna

Kemin kaupunki ja asukkaat voivat 
paukutella henkseleitään osallista-
van budjetoinnin edelläkävijöinä. 
Jo kolmena vuonna asukkailta on 
kysytty, miten kaupunkia kehite-
tään viihtyisämmäksi. 
 Osallistamisbudjetti on suuruu-
deltaan 30.000 euroa vuodessa. 
Asukkailta saaduista ehdotuksista 
on toteutettu lasten leikkipaikaksi 
merirosvolaiva sisäsataman puo-
lelle Meripuistoon. Vierasvenesa-
tamaan lisättiin paikka rannassa 
piipahtaville. 
 Tämä vuonna toteutetaan kun-
toiluportaat ja Täiköntorille on si-
joitettu asukkaiden käyttöön tori-
toimintaa edistämään siirrettävät 
myyntikojut.

Mitä kuuluu, ruma Kemi?

Kemin karmein rumilus on Ki-
mara, hyvänä kakkosena viime 
vuonna tehdyssä kuntalaiskyse-
lyssä pärjäsi Sauvosaaren urhei-
lukentän aidantekele ja pronssia 
nappasi Valtakatu 65:n kiinteistö.
 Rumuus kiinnostaa kuntalai-
sia. Alkusyksystä kuvattu Ki-
mara-video tavoitti kaupungin     
Facebookissa lähes 20 000 ih-
mistä. Videolla haastateltu kau-
pungin lakimies Santeri Lind-
holm avasi, miten haasteellista 
ja hidasta kaupungin on puut-
tua yksityisomistuksessa olevan 
tonttiin. Kimaran kanssa odo-
tetaan parasta-aikaa oikeuden 
päätöstä omistusoikeudelle, jotta 
sirpaleinen raunio saadaan pure-
tuksi. Prosessi etenee.
 Sauvosaaren aita on purettu ja 
tilalle rakennetaan paremmin kat-
settakin kestävä aita.
 ”Perustuslaki takaa ihmisille oi-
keuksia, omalla tontillaan saa tou-
huta melkein mitä haluaa. Kau-
punki voi puuttua asiaan silloin, 
kun tontista on vaaraa ihmisille 
tai ympäristölle. Kauneusarvo ei 
riitä kriteeriksi vaatia esimerkiksi 
kiinteistön purkua”, tiivistää kans-
liajohtaja Jukka Vilén kaupungin 
mahdollisuuksista vaikuttaa kau-
niiseen katukuvaan.                    •
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YrittÄJÄ, OletKO Kartalla?
Etsi yrityksesi Google-maps:stä ja ota se haltuun, pääset hal-
linnoimaan yrityksesi tietoja Google My Business -palvelussa 
tietokoneella tai mobiililaitteella. Voit ilmaiseksi ilmoittaa auki-
oloaikasi, yhteystietosi, lisätä kuvia, mainostaa, olla yhteydessä 
asiakkaisiisi, saat tilastoja ja voit julkaista nettisivutkin näillä sa-
moilla	tiedoilla.	Siirry	kartalle,	asiakkaasi	ovat	jo	siellä!

mennÄÄn metSÄÄn...
Mobiilisovellus	Metsäinen	pitää	sisällään	paljon	ja	kaikille!	Se	tar-
joaa tietoa metsien hoidosta ja käytöstä, tietoa metsätapahtu-
mista sekä valikoiman mobiilisovelluksia metsässä ja luonnossa 
liikkuvalle. Sovelluksen luontopolut löytyvät Kemistä, Rovanie-
meltä ja Sodankylästä. Avaa Metsäinen, laita sijaintitieto päälle 
ja sovelluksessa oleva kompassi käyntiin. Näet kartalla luontopo-
lun ja oman sijaintisi. Reittiä seuraamalla päädyt ”tehtäväpisteil-
le”,	silloin	puhelimesi	antaa	sinulle	tehtävän.	Kokeile!

Google	Maps:	www.google.com/maps/
Google My Business: http://google.fi/business
Metsäinen: https://www.metsakeskus.fi/mobiilisti-metsaan

Vuoden 2017 alussa 
voimaan astunut uusi 
hankintalaki korostaa 
ympäristösuojelun ja 

sosiaalisten arvojen huomioon ot-

KOhti KeStÄViÄ      
     hanKintOJa

tamista julkisissa hankinnoissa. 
Hankintalaissa on myös pyritty 
edistämään ympäristömerkkien 
käyttöä hankintaprosesseissa ja 
laissa on myös korostettu elinkaa-
rikustannusten arviointia.
 Kemin kaupungistrategiassa on 
määritelty, että kaupunkimme 
päätökset, toiminta ja hankinnat 
perustuvat kestävään kehitykseen, 
asukas- ja yrityslähtöisyyteen sekä 
sosiaalisten ja ympäristökriteerei-
den huomioon ottamiseen. Lisäk-
si kaupungin ympäristöpolitiikassa 
määritellään, että kaikessa Kemin 
kaupungin suunnittelussa, toimin-
nassa ja päätöksenteossa huomioi-
daan ympäristövaikutukset. 
 Kemin kaupunki tekee vuosita-

KOlumni Kati Tervo
Hankinta-asiantuntija, Kemin kaupunki, Elinkeinopalvelut

solla huomattavan määrän han-
kintoja ja hankintalain mukaiset 
vaatimukset täytyy ottaa huomi-
oon myös kaupungin hankinnois-
sa. Tällä hetkellä on valmisteilla 
kaupungin “Kestävien hankinto-
jen ohje”, jossa määritellään eri 
hankinnoissa vaadittavia laadulli-
sia kriteerejä mm. ympäristösuo-
jelun ja sosiaalisten kriteerien nä-
kökulmasta. Jatkossa kaupungin 
hankinnoissa voidaan edellyttää 
tarjoajilta näiden kriteerien täyt-
tämistä voidakseen osallistua tar-
jouskilpailuun. Näiden kriteerien 
avulla kaupunki voi omalta osalta 
olla edesauttamassa organisaation 
ympäristö- ja vastuullisuustavoit-
teiden saavuttamista ja samalla 

tuottaa laadukkaita ja kustannus-
tehokkaita palveluita käyttäjille.

Kemin kaupunki 
siirtyy sähköiseen 
hankintajärjestelmään

Kemin kaupunki ottaa käyttöön 
lokakuun puoleen väliin mennes-
sä sähköisen Cloudia-hankinta-
järjestelmän, joka on sähköiseen 
kilpailuttamiseen ja hankintapro-
sessin hallintaan suunniteltu työ-
kalu. Muutos tarkoittaa sitä, että 
jatkossa hankintaprosessi hoide-
taan sähköisesti verkon kautta ja 
meneillään olevat kilpailutukset 
ovat avoimesti nähtävillä sähköi-
sessä tarjouspalvelussa.               •

mOBiiliVinKKeJÄ
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Tänä syksynä tuli kuluneek-
si 70 vuotta siitä, kun lo-
hen ja muiden vaelluska-
lojen nousu luontaiselle 

kutuvaellukselleen Kemijokeen estet-
tiin. Ennen patoamista Kemijoki 
oli Euroopan paras lohijoki ja sen 
antimet olivat yksi alueemme asu-
tushistorian tärkeimmistä vaikut-
timista. Kautta vuosisatojen lohi 
houkutteli Kemijokisuulle asuk-
kaita ja kauppiaita aina Saksasta 
saakka. 
 Kemin historiallisessa museos-
sa muistelimme kuluneen syksyn 
ja menneen kesän sitä, millainen 
elinkeino kalastus Kemin alueella 
oli ennen 1950-lukua. Tuotimme 
valokuvanäyttelyn omista koko-
elmistamme kertomaan kalastus-
elinkeinosta. Yritimme myös ke-
rätä lisää kalastukseen liittyvää 
aineistoa ja olemme siitä edelleen 
hyvin kiinnostuneita.
 Kemijoen kalasaaliilla oli suuri 
merkitys jokivarren ja -suun asuk-
kaille. Vaikka saalismäärät vaih-
telivat vuodenaikojen ja pyynti-
vuosien välillä runsaastikin, niin 
elinkeinona kalastuksen merkitys 

alueen ihmisille oli pitkään elin-
tärkeä ja se liitti seudun osaksi 
maailmankauppaa.
 Viimeisen kerran lohi nousi va-
paasti Kemijokeen kesällä 1948, 
kuten se oli tehnyt vuosituhan-
sia päämääränään jatkaa sukuaan 
synnyinseudullansa joen yläjuok-
sulla. Isohaaran padon luukkujen 
pohjat olivat tuolloin jo valmiina, 
mutta kalan tietä ei vielä ollut sul-
jettu. Isohaaran voimalaitospato 
valmistui loppuvuodesta 1948 ja 
lopullisesti sinetöi Kemijoen lo-
hen nousun kotijokeensa.
 ”Hirveä lohikesä” 1949 jäi mo-
nien mieliin lähtemättömästi. Ai-
kalaiskertomuksissa puhutaan 
usein lohduttomasta näystä, kun 
padon alla vesi ikään kuin kie-
hui jokeen yrittävien lohien mää-
rästä. Sinnikkäästi, mutta turhaan 
yritti Kemijoen maailmankartalle 
nostanut kuningaskala hyppiä pa-
toseinää päin pudoten aina vain 
takaisin virtaan. Kemijoen luon-
taisen lohikannan kuolema oli hi-
das, mutta varma. Viimeiset joen 
luonnonlohet katosivat viimeis-
tään vuonna 1959.

Lohen katoaminen Kemi- ja Ou-
nasjoesta oli monelle jokivarren 
asukkaalle syvä trauma, joka ei 
ole vieläkään parantunut. Sen voi 
parantaa vain vaelluskalojen pa-
luu jokeen. Unelma siitä elääkin 
yhä monien mielissä. Kemijoen 
aito- ja alkuperäinen lohikanta on 
jo menetetty eikä enää palaa ko-
tijokeensa. Kunnollisilla lohipor-
tailla Isohaaraan kanta olisi ai-
koinaan saanut mahdollisuuden, 

mutta sellaisia ei syystä tai toisesta 
rakennettu.
 Toivottavasti tulevaisuudessa 
onnistutaan tarjoamaan lohelle 
toimiva vaellusreitti. Tänä kesänä 
testattu kalasydän antoi siitä jo toi-
von häivähdyksen. Siihen saakka 
laihana lohtuna saamme ihastella 
hartaasti ikävöityä virtojen valtias-
ta Kemin kaupungin vaakunassa 
ja Ensio Seppäsen Hyppäävät lo-
het veistoksessa.                          •

parantumatOn 
lOhitrauma

Jokikalastus oli pitkään saalismääriltään merikalastusta merkittävämpää. Kuvassa Korvan karsinapadon lohisaalista punnitaan vuonna 1922.

Teksti Janne Kuoppala  kuvat Kemin historiallisen museon valokuva-arkisto.

Ennen patoamista Kemi oli tunnettu lohesta. Kuvassa T:mi Rantapörhölän 
esittelypöytä Kemin messuilla vuonna 1939.
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Runsas joukko karihaaralaisia osal-
listui kehittämiskävelylle muistele-

maan menneitä ja kartoittamaan 
tulevaisuuden tarpeita.

”Tämä on neljäs kehittämiskävely 
Kemissä ja kansalaisdemokratiaa 
parhaimmillaan!”, tervehti osanot-
tajamäärästä ilahtunut kaupungin-
johtaja Tero Nissinen. ”Esille nou-
sevat tarpeet ja toiveet kirjataan 
ylös ja huomioidaan ensi vuoden 
budjetin suunnittelussa.”

Kävellen halki Karihaaran

Matkalla Kemikonttorille Tuula 
Sykkö Meri-Lapin matkailuop-

paista kertoi mielenkiintoisia fak-
toja ja tarinoita Karihaarasta. ”On 
ollut kauppoja, apteekkeja ja kel-
loliikkeitä sekä Euroopan pisin 
makasiinirakennus Massamaka-
siini. Vuonna 1906 rakennetussa 
Kemilä-talossa on sekä synnytetty 
että tehty haastavia kirurgisia toi-
menpiteitä.”
 ”Näitä upeita rakennuksia olisi 
valjastettava kulttuuri- ja matkai-
lukäyttöön. Kunpa paikallisetkin 
tietäisivät, mitä helmiä täällä on!”, 
kävelijät ihastelivat. Myös maise-
mointitöistä ja kuntoreiteistä kes-
kusteltiin: asukkaiden yksimieli-
nen toive oli kunnon risusavotta 
koko alueelle.

Koulu ja tehdashanke 
kuumia perunoita

Yksi kehittämiskahvien puhutut-
tanein aihe oli Karihaaran koulu-
keskuksen kunto ja korjaustarpeet. 
Rehtori Jukka Vaaramaa muistut-

ti, että jo nyt yksi siipi on suljet-
tu ja osa oppilaista työskentelee 
väistötiloissa. ”Toiveissamme on 
ympärivuotinen monitoimiraken-
nus. On myös varmistettava, että 

Karihaaran ajankohtaiset 
asiat puhututtivat satapäistä 
osallistujajoukkoa Kehit-
tämiskävelyllä 19.9. Reitti 
Työläismuseolta Kemikont-
torille huokui historiaa ja 
kehittämiskahveilla käytiin 
hyvähenkistä keskustelua 
alueen tulevaisuudesta.

Karihaaraa 
KehittÄmÄSSÄ liikuntapaikat ovat entistä parem-

min koululaisten tavoitettavissa”, 
Vaaramaa sanoi. ”Lapsille on tur-
vattava asianmukaiset ja terveet 
tilat”, kompattiin keskustelijoiden 
joukosta.
 Esille nousivat Metsä Fibren 
tehdashankkeen vaikutukset Ka-
rihaaran alueen palveluihin, kaa-
voitukseen ja liikenteeseen. Ky-
symyksiin on mahdoton vastata 
aukottomasti ennen lopullista rat-
kaisua kokonaan uudesta tehtaas-
ta tai nykyisen modernisoinnista. 
”Käypä kuinka vain, kuljetukset 
tehtaalle ja tehtaalta lisääntyy, eli 
sujuvan liikenteen takaamiseksi 
on tehtävä muutoksia”, totesivat 
kaupunginjohtaja Nissinen ja tek-
ninen johtaja Mika Grönvall.

Karihaara hyötykäyttöön

Ajatustenvaihtoa virisi myös Ui-
ton rakennusten, Kemijoen alu-
een ja Kemin rannikon kulttuuri- 
ja matkailutoimintapotentiaalista. 
”Katsokaapa Kemiä mereltä päin. 
Loistava alue, jonka vetovoimaa 
olisi syytä hyödyntää!”
 Karihaaran kehittäminen ei siis 
jää ainakaan ideoiden tai mielen-
kiinnon puutteesta kiinni. ”Kemi-
konttori lisätään välittömästi myös 
lasten ja nuorten kulttuurikasva-
tussuunnitelmaan”, totesi kulttuu-
ripedagogi Venla Kakko perin-
nenäyttelystä vaikuttuneena.       •

Koivuharjun Toivolan eskarilaisten lauluesitys antoi ensitahdit kehittämiskävelylle.

Teksti ja kuvat Anna Huhtilainen
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KemilÄinen in engliSh

The City of Kemi turns 150 years 5th 
of March 2019. The celebration is going 
on during the whole next year. The City of 
Kemi calls all inhabitants, the third sector 
organizations and companies in Kemi to take 
part and to take into account the celebration 
as a part of their own annual events. The third 
sector organizations can appeal for a grant for 
these events. The application time is valid until 
31.10.2018. Instructions and the application 
form can be found (in Finnish) on the Kemi 
City´s website.
 In the website there is also a Kemi 150-years 

section (in Finnish), where the City of Kemi 
gathers information about anniversary. 
There is also available the Kemi 150 years 
logo, which is designed by Jan Åqvist. In 
this site will also be updated information and 
instruction how different organizations can 
take into account anniversary and instructions 
how the logo can be used. Address to this site 
is: www.kemi.fi/kemi-150
 All the eventorganizators are asked to add 
all their events in Kemi to our Calendar of 
events. This is a great opportunity for get fee 
marketing for events. When the event is a part 

the CitY Of Kemi turnS 150 YearS

of Kemi 150 years anniversary, it should be 
categorized in this calendar. This Calendar is 
located at www.kemi.fi/tapahtumakalenteri 

Find your company on the Google-maps and 
take control over it: be able to manage your 
company’s information in Google My Business 
-service by your computer or your mobile 
device. It is free of charge to announce there 
your opening hours, contact information, to 

entrepreneur, are YOu On the map?

Mobile application Metsäinen contains a lot of 
information for everybody! It offers information 
about forestry, information about forest-related 
happenings and there you can find variety of 
mobile applications for the persons who like 
to hike outdoors. This application’s nature 
trails are located in Kemi, Rovaniemi and in 

let’S gO tO the fOreSt

add pictures, to boost your business and take 
contact with your customers. You will also get 
statistics and you can publish your own website 
with this information. Move your business on 
the map, your customers are already there!

Sodankylä. Just open the application Metsäinen, 
allow it to use your location information, and 
then the applications compass will operate. You 
will see on the map the nature trail and your 
own location. When you follow the route, you’ll 
end up on the “taskpoints” – there your mobile 
device will give to you a task. Just try it!

The City of Kemi is introducing the national 
Kaikukortti in the beginning of 2019. This 
card enables to take part in the cultural events 
also for the persons who are financially hard 
pressed. Kaikukortti is a card, with which 
you can obtain free admission tickets in the 
Kaikukortti networks in Finland. The card is 
personal and does not cost anything. These 
cardboardmade cards will be at hand in Kemi 
at the social services for adults, employment 

KaiKuKOrtti - Culture fOr all

services, mental health and substance abuse 
services and childrens- and youthservices.

More information: 
Culture coordinator in Kemi 
Mr. Seppo Suopajärvi, 
seppo.suopajarvi@kemi.fi, 
http://www.kulttuuriakaikille.fi/
kaikukortti_in_english


