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PÄÄKIRJOITUS

Mainettaan
parempi – kiitos ja
kumarrus, Kemi!
Muutin Kemiin toukokuun 2012 lopulla kolmen
kassin ja yhden pahvilaatikon kanssa. Tiesin entuudestaan kaupungista kolme henkilöä aiemmilta tennisaikojen Kemin kisareissuilta 1990-luvulta. Siis melko puhtaalta pöydältä alkoi tapahtumarikkaaksi
osoittautunut runsaan kahdeksan vuoden urakka Kemin kaupunginjohtajana.
Vuosista Kemissä sukeutui elämäni suurin seikkailu toistaiseksi. Etukäteen oli
mahdotonta kuvitella, kuinka paljon asioita tulisikaan tapahtumaan näiden
elettyjen vuosien aikana niin ammatillisesti kuin elämässä muutenkin. Ei voi
sanoa, että työ olisi aina ollut helppoa, mutta ammatillisesti on ollut erittäin
opettavaista saada olla asioiden keskiössä kemiläisittäin. Teemojen avaruus on
sisältänyt arkisen johtamisen ohella Vihreää ja kestävää Kemiä, kiertotaloutta, ammattikorkeakoulutusta, sote-uudistuksia, kuntaliitosselvityksiä, taloushaasteita, koulu- ja päiväkotiverkkoasioita, liikenneasioiden edunvalvontaa,
matkailun kehitystyötä, tehdashankkeita ja monia muita asioita – isompia ja
pienempiä juttuja. Näiden asioiden vaikutukset usein näkyvät vasta vuosien
päästä. Usein kyse on ollut uudistumisen haasteista, rakennemuutoksista tai
elin- ja pitovoiman kehittämisestä, joka kuvastaa ajan henkeä.
Mielestäni Kemissä voidaan haasteista huolimatta mennä rinta rottingilla eteenpäin. Vuonna 2019 juhlittiin näyttävästi Kemin 150-vuotista taivalta ja mitä
kaupungissa ollaan aikaansaatu ja osataan. Metsänjalostuksen sahaustoiminnasta
1860-luvulla perustunut kaupunki on käynyt elinkaarensa läpi toisaalta teollisen
nousun ja kukoistuksen, mutta myös teollisen rakennemuutoksen pitkän kauden. Nyt on taas kukoistavampaa aikaa luvassa, kun Metsä Fibre valmistautuu
tekemään Suomen teollisen historian suurimman investointipäätöksen Kemiin.
Uusi investointi tulee luomaan vahvaa ympäröivää ekosysteemiä todennäköisesti myös tekstiilikuitujen ja sivuvirtatuotteiden muodossa. Tämä tulee olemaan suuri mahdollisuus Kemille ja seudulle ja se kannattaa käyttää hyödyksi.
Kemi on tiivis merenrantakaupunki, jossa kaikki on lähellä, arki sujuvaa ja merimaisema työntyy syliin kaupungin keskustassa. Palvelutarjontamme peruspalveluista kulttuuriin ja liikuntaan on yhä laajaa, vaikka sitä joudutaankin hiukan tiivistämään. Näistä aineksista kannattaa olla ylpeitä. Jokainen kemiläinen
on kaupunkinsa markkinahenkilö ja viestinviejä. Tämän vuoksi omaa pesää ei
kannata ainakaan turhaa liata.
Olen kokenut olleeni etuoikeutettu saadessani palvella Kemiä ja kemiläisiä
sekä seutua yli kahdeksan vuoden ajan, pitempään kuin aikanaan kuuden
vuoden määräaikaan valituksi tultuani oli suunniteltu. Olen tavannut töissä ja yksityisissä asioissani tuhansia hienoja kemiläisiä ja seudun asukkaita,
lämpimiä ja virkeitä ihmisiä lapsista senioreihin. Vaikka työ ei ole aina ollut
ruusuilla tanssimista, niin muistot ovat voittopuolisesti myönteisiä ja kultaantuvat varmasti vuosien saatossa. Mies voi lähteä Kemistä, mutta Kemi ei
lähde miehestä. Kiitos ja kumarrus, Kemi!

Tero Nissinen
kaupunginjohtaja
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Kuntoiluportaat Junkoon
Kuntoiluportaiden rakentaminen Junkoon
on Kemin osallistavan budjetoinnin satoa
parin vuoden takaa.
Työt on aloitettu syyskuussa rinnettä raivaamalla ja tasoittamalla. Porraselementtejä rakennetaan parhaillaan, ja työn arvioidaan olevan valmis loka–marraskuussa.
Valaistuille portaille tulee pituutta noin
30 metriä ja leveyttä 2,40 metriä. Portaat
tulevat Jungon mäenlaskupaikan toiselle
puolelle.
Kuntoiluportaille kuljetaan entisen kentän
kautta. Kenttä toimii parkkipaikkana.
– Jungon alue korkeuseroineen on luontainen paikka kuntoiluportaille, toteaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall.
– Portaiden sijoitus Junkoon tukee alueen
toiminnallista keskittymistä lähiliikuntapaikaksi. Portaat soveltuvat niin kuntalaisten arkiliikuntaan kuin myös urheiluseurojen harjoituksiin.
Syyskuussa otetussa kuvassa portaiden
runko on valmiina. Enää puuttuvat porraselementit ja kaiteet.

Upouusi kemi.fi-sivusto
Kaupungin täysin uudistetut, modernit,
raikkaat ja selkeät verkkosivut julkaistiin
24. maaliskuuta.
Kemi.fi-sivuston ilme noudattaa kaupungin syksyllä 2018 hyväksymää uutta
brändiä. Se korostaa sujuvaa arkea, käytännöllisyyttä ja kansalaisen palvelemista.
Kaupungin arvoja ovat ihmisläheisyys,
luovuus ja vastuullisuus.
Uudistuksessa oli otettava huomioon
myös syksyllä 2019 voimaan astunut digipalvelujen saavutettavuuslainsäädäntö.
Se edellyttää muun muassa, että sivuilla
pystyy sujuvasti asioimaan esimerkiksi näkövammainen tai suomea vasta opetteleva.

SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS. Innokas kemiläinen odottelee jo Jänkälän pihalla käytännön toimia. Kemiin näet ollaan perustamassa siirtolapuutarhayhdistystä. Yhdistykseen kuuluminen ei sido palstan vuokraamiseen, vaan tarkoituksena on saada kaupunkilaisten ääni kuuluviin alueen suunnitteluvaiheessa. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä projektipäällikkö Heidi Nikkilään, heidi.nikkila@kemi.fi, 040 5877 153.

Sauvosaaren urheilukenttä
on nyt hienossa kunnossa
Sauvosaaren kentän peruskorjaus valmistui elokuussa nuorten yleisurheilun Suomen mestaruuskisoihin. Ne järjesti Veitsiluodon Kisaveikot.
Kentän kunnostus liittyy urheilupuiston
yleissuunnitelmaan, jonka mukaan aluetta
on tarkoitus parantaa vaiheittain. Aiemmin
on rakennettu jalkapallokentän uusi katsomo. Ensi vuoden budjettiin on tehty esitys
huolto- ja piharakennusten korjaustöistä.
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika
Grönvall kertoo, että urheilukentän peruskorjauksessa juoksuradat saivat uuden

KEMIN KAUPUNGIN NUMEROITA
Puhelinvaihde
(016) 259 111
Kemin Energia ja Vesi Oy
• Sähköviat
020 366 040
• Vesiviat
020 690 141
• Lämpöviat
040 511 5722
Lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotot
joka päivä kello 7–21
(016) 259 705

sirotepinnoitteen. Kaikki hyppy- ja heittopaikat uusittiin. Ajanotto- ja äänentoistolaitteistoa parannettiin merkittävästi.
– Taso riittää nyt isommillekin kisoille.
Päivi Koskimäki

Hammashoitolat, ajanvaraus
(016) 259 769
Kemin kaupungin sosiaalitoimiston
palveluohjaus arkisin kello 12–15 050 370 7951
Sosiaalipäivystys lastensuojelu0400 291 141
asioissa ja äkillisessä kriisissä
Kaupungin työntekijöiden sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@kemi.fi paitsi kouluissa @edukemi.fi.
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Muuttokiireissä Sirpa Myllylahti tietohallinnosta, sosiaali- ja terveysjohtaja Liisa Niiranen, Jukka Laurila Pari-Materiasta sekä osastonhoitaja Miia Keränen.
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Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen kiittelee uusia tiloja.

Sirkka Karerauta (vas.) ja Oili Takkunen odottavat pääsyä hammaslääkärin pakeille.

Luka Kallankari punnitsee nallea neuvolassa Eija Kylmäniemen (vas.) ja Henna-Riikka Jurvelinin avustuksella.

Hammaslääkäri Päivi Lauronen (oik.) ja hammashoitaja Katri Holopainen aloittivat uusissa tiloissa jo lokakuun alussa. Potilaana Liisa Sippola.
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Sujuvia palveluita ja saumatonta
yhteistyötä saman katon alla
TEKSTI M AT T I N I K K I L Ä

I

KUVAT N I N A S U S I

Kemin uudessa terveyskeskuksessa
ei tarvitse tuijotella valkoisia käytäviä. Keskustaan siirtymiseen on
useita syitä.
Aake Kallankaria hymyilyttävät lääkäri Maia Shalikashvilin tutkimusvälineet.
Meneillään on Aaken 1,5-vuotisneuvolakäynti, jolle myös isoveli Luka ja isä Joel
Kallankari ovat lähteneet mukaan.
Lukaakin laitteet kiinnostavat. Hän saa
punnita pehmolelun painon vaa’alla terveydenhoitaja Henna-Riikka Jurvelinin ja
terveydenhoitajaopiskelija Eija Kylmäniemen opastuksella.
Isä ja pojat ovat ensimmäisten Kemin uuden terveyskeskuksen käyttäjien joukossa.
Isää tilat miellyttävät.
Sisällä ei ainakaan tarvitse katsoa pitkiä
valkoisia käytäviä.
– Terveyskeskus on oikein kotoisa ja viihtyisä, sisällä on käytetty mukavia, lämpimiä värejä, Joel Kallankari sanoo.
LOKAKUUN alussa terveyskeskuksen
muutto uusiin tiloihin on vielä kesken,
mutta kuun loppuun mennessä kaikki noin
70 työntekijää ovat siirtyneet uudelle terveysasemalle.
Saman katon alta löytyvät silloin kaikki
Kemin terveydenhuollon yksiköt: terveysasemat, neuvolat sekä fysioterapian ja
suun terveydenhuollon palvelut. Samalla
tiloissa toimivat sulassa sovussa kaupungin
itse tuottamat palvelut ja Mehiläinen Länsi-Pohjan tuottamat palvelut.
Tiloihin tulee mahdollisesti myös Nordlabin näytteenottopiste.
Uusi terveyskeskus helpottaa yksiköiden
yhteistyötä sekä palveluiden saatavuutta ja
järjestämistä.
Välillä suunta oli toinen.
– Yhtenäistä terveysasemaa on valmisteltu
ainakin 1980-luvulta lähtien. Välillä palveluita alueellistettiin. Silloin alueellisilla terveysasemilla toimi lääkäreiden ja hoitajien
vastaanottojakin, sosiaali- ja terveysjohtaja
Liisa Niiranen sanoo.
Viime aikoina alueellisilla terveysasemilla
ovat toimineet neuvolat ja suun terveydenhuolto.

Terveyskeskuksen pääsisäänkäynti on komea. Aivan näinä päivinä muutto on tehty ja palvelut ovat siirtyneet.

YHTEEN terveyskeskukseen siirtymiseen on muitakin syitä kuin keskittäminen.
Vuonna 1978 ja 1993 valmistuneella Karihaaran terveysasemalla havaittiin vakavia
sisäilmaongelmia. Niitä on korjattu ja saatu vähenemään, mutta aivan täysin oireettomaksi tilaa ei ole saatu.

Terveysasemat keskittyvät
• Keskustan terveysasemalle siirtyvät
terveysasemat, neuvolat sekä fysioterapian ja suun terveydenhuollon palvelut.
• Vastaanotot, suun terveydenhuollon ja
fysioterapian tuottaa Mehiläinen Länsi-Pohja ja neuvolan palvelut kaupunki.
• Tiloihin on suunniteltu myös laboratorion näytteenottopiste. Röntgenkuvat
otetaan yhä sairaalassa.
• Karihaaran vanhan terveysaseman
kiinteistö on myyty. Se siirtyy remontin
jälkeen todennäköisesti majoituskäyttöön.
• Sauvosaaren terveysaseman kiinteistön osakkeet ovat myytävänä. Myös
Syväkankaan kiinteistö on menossa
myyntiin.

– Prosessi lähti siitä, että Karihaaran tilalle haettiin korvaajaa. Silloin meillä oli
Kemikammarin kautta hyviä kokemuksia
siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluita
voi toteuttaa myös liiketiloissa, kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen kertoo.
Kiinteistövälityksen kautta mahdollisia
tiloja löytyi. Samalla kehittyi ajatus, että
neuvoloiden toiminnat voisi keskittää.
Lopulta syntyi ajatus kaikkien toimintojen
keskittämisestä, sillä myös Sauvosaaren
terveysasemalla oli ongelmia, joskin toisenlaisia.
– Niitä tiloja ei ole rakennettu terveyskeskukseksi. Osa niistä on tehty liiketiloiksi, osa asuinhuoneistoiksi. Ne ovat
myös useammassa kerroksessa, sanoo
Immonen.
Lopulta tilavaihtoehtoja oli seitsemän,
joiden välillä lautakunta teki päätöksensä
vaikutusarvioinnin perusteella. Uusi terveysasema on yhdessä kerroksessa ja se on
esteetön.
– Henkilökunta on ollut tyytyväinen
siihen, että pääsee työskentelemään
nimenomaan terveyspalveluita varten
suunniteltuihin tiloihin, Liisa Niiranen
toteaa.
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Alkuaikoina Kemi oli lääkäritön
TEKSTI T I M O H I E TA L A

I

KUVAT K E M I N H I S T O R I A L L I S E N M U S E O N A R K I S T O

Kaupunki huolehtii nykyisin
asukkaistaan kohdusta hautaan.
Toista oli ennen.
Kemin perustamisen jälkeen vuonna 1869
kaupungin väkiluku alkoi hiljalleen kohota.
Ensimmäisten uusien kaupunkilaisten joukossa oli Kemin kirkolta apteekkinsa kaupunkiin siirtänyt Petter Léman.
Apteekkari Léman tai ”atteekkari” kuten
vanhat kemiläiset aikoinaan sanoivat, oli
pitkään ainoa avun antaja hätätilanteissa.
Léman hoiti kemiläisiä omalla ronskilla
tavallaan.
Apua hädässä etsittiin usein myös kansanparantajilta. Aina ei tarvinnut edes Simoon mennä Aatelan Kreetaa tapaamaan,
Kemistäkin kun oli apua löydettävissä,
asuihan Aatsingin Antti kivikkoisella

Haukkarinniemellä. Lääkäriä ei Kemissä
kuitenkaan ollut pitkään aikaan.
Usein saatiin paikallisesta sanomalehdestä
lukea jonkun poloisen menettäneen sahalla sormensa, kätensä tai jalkansa, kaatuipa
joku suoraan sirkkeliinkin. Siinä ei enää
Tornion sairaalakaan voinut auttaa.
LÄÄKÄRI saatiin Kemin kaupunkiin, kun
kaupunki sopi maalaiskunnan kanssa yhteisestä kunnanlääkäristä, lääkäristä, joka
asuisi ja pitäisi vastaanottoaan kaupungissa.
Ensimmäinen varsinainen kaupunginlääkäri Kemiin saatiin vasta vuonna 1919, jolloin
Mikael von Pfaler aloitti vastaanottonsa.
Vuoden 1931 alueliitoksen jälleen kaupunkiin palkattiin toinenkin lääkäri.
Kuumesairaala eli tarttuvien tautien eristyslaitos oli Kemissä toiminut jo kaupun-

gin alkuvuosina eri paikoissa. Viimeksi se
muutti entisen kamreeri Albin Tolvasen
taloon Koulukadulle.
Kaupunki palkkasi kätilönkin huolehtimaan uusien kemiläisten vaivattomasta
syntymästä. Kätilöt huolehtivat myös
lasten pakollisista rokotuksista. Joka ei
antanut lastaan rokottaa, sai vastata raastuvassa.
Kaupunki palkkasi terveydenhoitajan,
myöhemmin useita, hoitamaan kaupungin
ja sen esikaupunkialueiden asukkaiden terveyttä.
KEMILÄISTEN terveydenhoito parani
merkittävästi, kun Kemi-yhtiön sairaala,
nykyisin Kemiläksi kutsuttu, valmistui Karihaaraan vuonna 1908.
Sairaala palveli pääsääntöisesti yhtiön
työntekijöitä, mutta siellä hoidettiin tilo-

Karihaaran sairaalan rakentaminen Juntonkankaalle alkoi vuoden 1907 keväällä lumien sulettua. Sairaala avattiin 11.5.1908.
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– apteekkari hoiti sairaita
jen salliessa myös muita kemiläisiä. Moni
1930-luvulla syntynyt kemiläinen kävikin
syntymässä Karihaaran sairaalassa, jossa oli
tuolloin toimiva synnytysosasto.
VALTION sairaalaa haikailtiin Kemiin pitkään. Vuonna 1939 kesällä viimein aloitettiin Kemin yleisen sairaalan rakennustyöt
Hahtisaaressa. Tuolloin kohosi korkeuksiin nykyisen Länsi-Pohjan keskussairaalan
(Mehiläinen) vanha osa.
Lääkäreinä olivat kirurgi Eino Aalto-Setälä ja naistentautien lääkäri Paavo Penttilä.
He molemmat olivat melkoisia persoonia.
Paljon on juttuja jäänyt heistä molemmista
kemiläisten mieliin.
Se, että sairaalan leikkauspäivä oli torstaina, ja perjantaina oli ruokalistalla lihakeittoa, oli asia, joka myös synnytti runsaasti
makaaberia vitsailua.

Vuonna 1943 tuolloin vielä Karihaaran
sairaalassa ollut synnytysosasto siirrettiin
Kemin yleiseen sairaalaan. Rakennusta laajennettiin edelleen vuosina 1971–1973.
1930-luku toi mukanaan myös koululääkärit ja hammashoidon. Aikuiset kävivät
yksityisellä hammaslääkärillä.
Entisaikaan hoitivat kemiläisten hampaita,
omia ja tekosellaisia, muiden muassa Vuorio, Hildén, Siikala ja Takkinen, myöhemmin tietysti Broas.
KEMIN terveystalo neuvoloineen rakennettiin ystävyyskaupunki Luulajan avustuksen turvin sotien jälkeen. Rakennus
valmistui vuonna 1949.
Kaupungin sairaala puolestaan rakennettiin Kemin Virvoke Oy:n entiseen tehdasrakennukseen vuonna 1952. Sinne siirrettiin kuumesairaalasta tarttuvien tautien

osasto sekä potilaspaikat käytössä olleesta
Hakalan sairaalasta.
Tiloja laajennettiin vuonna 1978. Toiminta
jatkuu paikalla edelleenkin, nyt Sauvosaaren sairaalana.
Perusterveydenhoito haluttiin tuoda lähelle asukkaita. Esikaupunkialueille avattiin neuvoloita ja terveyskeskuksia niin
Ajokseen Rytikariin, Syväkankaalle kuin
Karihaaraankin. Nyt tuota kasvun aikana
rakennettua verkostoa puretaan ja toimintoja keskitetään.
Huhtikuussa 1969 Kemin kaupunki avasi
ensimmäisenä Suomessa kunnallisen lääkärikeskuksen Kiinteistö Oy Kauppapuiston
toiseen kerrokseen osoitteeseen Kirkkopuistokatu 1. Kun alakerran Alkon myymälä vuonna 1989 muutti, saatiin kipeästi
kaivattuja lisätiloja. Nyt kaupungin terveyspalvelut keskitetään Täikönpuistoon.

Kemin yleinen sairaala toimi sotasairaalana vuosina 1941–44. Nimi on ollut Kemin Keskussairaala vuosina 1948–61 ja Länsi-Pohjan keskussairaala vuodesta 1962.
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Ikävihreästä
korttelista kylä
keskelle kaupunkia
Uudenlaisesta toimintamallista innostui myös ympäristöministeriö,
joka näytti vihreää valoa hankkeen avustushakemukselle. Pruntsin
alueesta kehitetään ikä- ja muistiystävällinen asuinyhteisö, johon
sisältyy monenlaisia palveluita.
TEKSTI T E I JA L AU R I N O L L I

I

KUVA N I N A S U S I

Kemin vanhimman osan miljöö on kaunis:
yli satavuotiaita ja vähän uudempia puutaloja, komea tiilinen Leipätehdas, jännittäviä sisäpihoja, maisemaan hyvin juurtuneet
palvelukodit ja sairaala, vierellä Meripuisto
ja lähellä meri.
– Muistin kiinnekohdat ovat tärkeitä vanhuksille. Muistiystävällisyys tarkoittaa
sitä, ettei ympäristössä kaikki ole uutta
vaan näkymiin liittyy muistoja. Se aktivoi
toimintakykyä, sanoo hoiva- ja hoitotyönjohtaja Rita Oinas.
– Ulos voi turvallisesti mennä muistelemaan, kun alue on suunniteltu sellaiseksi.
Esimerkiksi sisäpihoille voi luoda reittejä.
Tavoitteena on luoda juuri tänne yhteisöllinen kylä keskelle kaupunkia. Upeasta
unelmasta on pikku hiljaa rakentumassa
totta: ympäristöministeriö myönsi syyskuussa hankkeelle avustusta. Sitä haettiin
Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta.
Ikävihreä Pruntsi -hanke sai nimensä
alueen yhden rakennuksen mukaan. Se
kattaa kuitenkin suurin piirtein kahden
korttelin alueen, jonka ydintä rajaavat
Kauppakatu, Urheilukatu, Meripuistokatu
ja Sankarikatu.
KAIKKI eivät välttämättä ole huomanneet, että korttelissa on asuttu jo vuonna
1975 valmistuneissa punaisissa puisissa
rivitaloissa. Enimmäkseen Pruntsin ja Jänkälän taakse sisäpihalle sijoittuvat rakennukset ovat yksi- ja kaksikerroksisia. Ne
omistaa Kemiläisten vanhusten asuntosäätiö, mutta vuokralaiset ovat kaikenikäisiä.
– Talot ovat peruskorjauksen tarpeessa.
Säätiöllä on mietinnässä esimerkiksi per-
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Ikävihreä Pruntsi
• Asuinalueen ja palvelukorttelin kehittäminen on osa Vihreä Kemi -strategiaa,
ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa
sekä asumisen ja palveluiden rakenneuudistusta.
• Alueelle luodaan yhteisöllisyyttä
edistävä toimintamalli. Toimintoja ja
tapahtumia kehitetään yhteistyössä
asukkaiden, heidän läheistensä ja palveluiden käyttäjien kanssa. Mukana myös
järjestöjä ja yrityksiä.
• Aluesuunnitelman tavoitteena on
yhdistää kaksi korttelia viihtyisäksi,
turvalliseksi ja sujuvan arjen mahdollistavaksi, yhteisölliseksi asuinalueeksi,
jossa palvelut ovat pääosin kävellen
saavutettavissa.
• Alueella sijaitsee Kemiläisten
vanhusten asuntosäätiön asuntoja,
useita sosiaali- ja terveyspalveluiden
ja kaupungin muidenkin toimialojen
toimipisteitä sekä kulttuurihistoriallisia
kohteita (Jänkälä, Pruntsi). Viimeksi
mainituissa on toimintaa eri-ikäisille
kaupunkilaisille.
• Hankkeen ohjausryhmässä ovat
mukana vanhus- ja vammaisneuvostot
sekä kehittäjä- ja tutkimuskumppaneina
alueen oppilaitokset.
• Tuloksia voi hyödyntää muilla asuinalueilla.
• Hanke- ja verkostovastuu Kemin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollossa,
vastuuhenkilö hoiva- ja hoitotyönjohtaja Rita Oinas.

Pruntsin alueen ytimessä näkee hienoja, vanhoja sisäpihoja ja

heasuntoja, jotka soveltuvat monen sukupolven yhteiskäyttöön eli tilaa on myös
isovanhemmille, kertovat Oinas ja kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen.
Kaikilla alueen rakennuksilla on omat peruskorjausohjelmansa. Kortteli palvelisi
vastaisuudessakin monenikäisiä. Vanhuksetkaan eivät halua eristyksiin nuorempien
arjesta.
ALUEELLA sijaitsevat Sauvosaaren sairaala, Meripuiston palvelukoti, Keskustan
palvelukoti, Leipätehtaan toimintakeskus
kehitysvammaisille, Huvikumpu, Jänkälä
ja Pruntsi.

monikerroksista rakentamista. Kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen (vasemmalla) ja hoiva- ja hoitotyönjohtaja Rita Oinas hankealueella syyskuussa.

Huvikumpuun eli vanhaan Penttilän taloon
ovat muuttamassa Lastenkulttuurikeskus
ja nuorisotyö. Jänkälässä pitää majaansa
tällä hetkellä kaupunkiviljely- ja lähiruokahanke. Pruntsissa kokoontuvat järjestöt,
ja sinne on suunniteltu Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekeskustoimintaa.
– Tilojen käyttöä on tarkoitus koordinoida. Nyt keittiöitä ja ruokaloita esimerkiksi
on useassa talossa. Alueelle voi sijoittua
kaikille avoimia ravintoloita ja kahviloita,
Immonen ja Oinas hahmottelevat.
– Virikkeellinen arki tarkoittaa mielekästä
tekemistä, liikkumista ja ulkoilua, tapahtumia ja harrastamista. Vihreä Kemi -hank-

keet voisivat olla mukana yhtenä palveluntuottajista. Hyvikkiruokaa voi tarjota
vaikkapa sairaalasta kotiutuville. Puutarhatöihin voivat osallistua myös vanhukset,
Rita Oinas suunnittelee.
Kaupunkiviljely- ja lähiruokahankkeen
projektipäällikkö Heidi Nikkilä vahvistaa:
– Ikäihmiset ovat yksi hankkeeseen sisältyvän sosiaalisen keittiön kohderyhmä.
Katkaistaisiinko Sauvosaarenkatu korttelin
kohdalla, jotta kulku sairaalaan olisi esteetön?
– Kyllä tällainen ajatus on. Kuljetukset ja
pysäköinti on järjestettävä, kertoo Kaisa-Mari Immonen.

PALVELUIDEN rakenneuudistus on kirjattu Kemin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon talousohjelmaan.
– Palveluiden tarve kasvaa, koska väestö
ikääntyy. Vanhusten asumisen monimuotoistamiselle on Kemissä kysyntää. Nykyinen rakenne on liian yksipuolinen ja kustannuksiltaan raskas, muistuttaa hoiva- ja
hoitotyönjohtaja Rita Oinas.
– Hankkeen avulla voidaan parantaa iäkkäiden kemiläisten mahdollisuuksia asua
itsenäisesti tai tuetusti kotona.
– Tuetun palveluasumisen sijaan voivat
riittää kevyet palvelut ja yhteisöllinen
koti.
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Tervetuloa! Käy peremmälle!
Houkuttavatko Kemin Täiköntorin, kävelykadun ja asemien alueet
asukkaita ja matkailijoita viihtymään ja viettämään aikaa? Innostaako
ympäristö yrittäjiä? Sujuvatko asiointi ja liikkuminen vaivattomasti?
Miten läpikulkupaikasta voisi kuoriutua Kemin käyntikortti? Keskustan
kehittämishankkeen matka etenee etappi kerrallaan.
TEKSTI T E I JA L AU R I N O L L I

I

KUVAT A N N I S AV I A R O N K I L PA I LU E H D O T U S

Kemin kaupunginvaltuusto teki maaliskuussa 2019 kaksi kaupungin 150-vuotisjuhlaan liittyvää päätöstä. Ympärivuotinen
perhepuisto on jo valmis Valtakadun eteläpäässä, vaikka tienoo muuten on päiväkodin rakennustyömaan vuoksi tällä hetkellä
myllerrysten kourissa.
Toinen päätös odottaa vielä toteutumistaan: Täiköntori ympäristöineen rakennetaan elinvoimaiseksi kulttuurin, tapahtumien, kaupan ja palveluiden alueeksi.
Valtuusto varasi valtakunnallisen ideakilpailun toteuttamiseen 30 000 euroa. Alue
tarkentui sittemmin kattamaan myös rautatieaseman ja linja-autoaseman tienoot.
Valtakunnallinen ideakilpailu suunnattiin
arkkitehtiopiskelijoille. Kesäkuun lopussa
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hanke saavutti yhden tärkeän etapin, kun
parhaat palkittiin ja kukitettiin valtuustosalissa.
Kisaan osallistui peräti 24 ehdotusta,
joiden joukosta raati seuloi seitsemän
helmeä: kolme palkintosijalle yltänyttä,
yhden lunastettavan sekä kolme kunniamaininnalla arvostettua suunnitelmaa.
Ensimmäisen palkinnon pokkasi Oulun
yliopistossa opiskeleva kemiläislähtöinen
Anni Saviaro avustajansa Panu-Petteri
Kujalan kanssa suunnitelmalla ”Palokujat”.
– Kilpailussa nousi esille paljon vaihtoehtoisia ideoita. Sellaisenaan ne eivät ratkaise kaikkia Kemin keskustan ongelmia vaan
suunnitelmien hyviä ja erinomaisia ratkaisuja käytetään työkaluina, kertoo Muuan

Oy:n Aleksi Rastas.
Alueen kehitysideoista on koostettu synteesisuunnitelma kesän ja syksyn mittaan
arkkitehti Aura Pajamon vetämänä.
– Tähtäimessä on ollut yksi yleissuunnitelma, jossa joillekin kortteleille voidaan
esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja. Suunnitelman on oltava joustava, jotta yksittäiset
hankkeet voivat kehittyä tulevina vuosikymmeninä, Rastas sanoo.
Keskustan kehittäminen on jatkuva prosessi, muistuttaa kaupungin vt. suunnittelupäällikkö Saija Alakare.
– Hankkeella on haettu kehittämiseen
pontta erityisesti yritysympäristön näkökulmasta. Se on tärkeää, jos biotuotetehtaan rakentaminen alkaa.
– Yritysten ajatusten kuulemisessa Muuan
teki laajan työn. Sitä jatketaan yleissuunnitelman yhteydessä. Tämä tekee hankkeesta tavanomaista keskustasuunnittelua
erityisemmän. Kehittämistyötä tehdään
palvelumuotoilun näkökulmasta. Kaupunki pyrkii vastaamaan laadukkaalla kaupunkisuunnittelulla yritysten ja muiden toimijoiden tarpeisiin.

Keskustan kehittämishanke
• Vetovastuussa kaupungin elinkeinopalvelut. Mukana on myös kaavoituksen
ja maankäytön väkeä sekä ulkopuolisina
konsultteina suunnittelutoimisto Muuan Oy ja markkinointitoimisto Várri Oy.
• Hanke avasi nettisivuillaan marraskuussa 2019 kyselyn kaupunkilaisille,
yrittäjille, sijoittajille ja muille toimijoille. Tammikuussa päättyneessä
kyselyssä etsittiin näkemyksiä ja ideoita.
Vastauksia saatiin 345. Niissä toivottiin
keskustan palveluiden monipuolistumista, pyöräily- ja kävely-ympäristön
kehittämistä sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaa keskusta-alueelle.
• Suunnittelukilpailu arkkitehtiopiskelijoille avattiin helmikuun 2020 lopussa.
Kisa päättyi kesäkuussa. Parhaat palkittiin 30.6.
• Yleissuunnitelman laatimista on
jatkettu kaupungin johdolla suunnittelukilpailun ratkaisujen, kyselyn tulosten
sekä aiempien vuosien kehittämisideoiden pohjalta. Suunnitelma valmistuu
marraskuun aikana.
• Hanke esitellään kaupunginvaltuustolle 16. marraskuuta.
• Vireillä on alueeseen liittyviä asemakaavahankkeita: Täikön torialueen ja
kävelykeskustan ympäristön asemakaavamuutos sekä rautatien seudun
asemakaava-alueen laajennus. Näillä
ratkaistaan keskustan alueen kehittämislinjat.
• Suunnitelma ja kaavamuutokset etenevät ensi vuoden puolella valmisteluun ja
päätöksentekoon.
• Lisätietoa ja muun muassa opiskelijakilpailun tarkemmat tulokset:
www.keminkeskusta.fi.

Kehittämistyötä
tehdään palvelumuotoilun
näkökulmasta.
Vs. suunnittelupäällikkö Saija Alakare

Kaupunkiliikenteen bussit ovat saaneet uuden hienon ulkoasun.

Mentäisiinkö bussilla?
TEKSTI E I JA K I N N U N E N

I

KUVA T E I JA L AU R I N O L L I

Joukkoliikenteen kehittäminen palvelevaksi, kannattavaksi ja ekologiseksi
on pienissä kaupungeissa haastavaa.
Leveysasteillamme lähes kaikissa talouksissa on auto tai kaksi, ja tiiviin
kaupunkirakenteen vuoksi pyöräily ja
kävely ovat varteenotettavia siirtymisvaihtoehtoja. Joukkoliikenne käy kovaa kilpailua muiden liikkumistapojen
kanssa.
KEHÄHÄN siitä kehkeytyy: Jos joukkoliikenne ei palvele riittävästi, on
omistettava auto. Kun auton omistaa,
sitä tulee käytettyä myös matkoilla,
joilla joukkoliikenne olisi hyvä vaihtoehto. Joukkoliikenteen matkustajamäärät vähenevät, hinnat nousevat, vuorot
harvenevat ja käyttäjämäärät vähenevät edelleen.
Kierre pitäisi kiepsauttaa positiiviseksi:
tihenevät vuorot, palvelevat reitit, sopivat hinnat, kasvavat käyttäjämäärät…
kiepsautus vaan on helpommin kirjoitettu kuin toteutettu.
RATKAISUA haasteeseen on mietitty,
ja kesällä 2020 nytkähdys parempaan
toteutuikin.
Aikatauluja ja reittejä on paranneltu palvelemaan paremmin asukkaita.
Lippujärjestelmää on uusittu, ja kertalipulla saa nyt matkustaa tunnin ajan.
Eli jos asioi nopeasti, voi ehtiä samal-

Aikatauluja ja reittejä on
paranneltu palvelemaan
paremmin asukkaita. Kertalippu on voimassa tunnin.
la lipulla myös palaamaan reissultaan.
Bussien ulkoasu on Kemi-brändin mukaisesti yhtenäinen ja sisällä busseissa
on elektroniset infotaulut.
Kulkijoita kannustettiin joukkoliikenteen käyttämiseen, kun Vihreä ja kestävä Kemi -hanke tarjosi autottomana
päivänä 22. syyskuuta Kemin sisäiset
bussikyydit maksutta.
Päivän aikana matkustajamäärä oli
noin 50 prosenttia suurempi kuin vastaavana maksullisena päivänä. Toivottavasti tästä joukosta löytyy myös uusia
joukkoliikenteen käyttäjiä!

Aikataulut
www.kemintaksi.fi
www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi
www.matkahuolto.fi
Matkahuollon Reitit ja Liput -sovellus
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Yhteen hiileen –
Meri-Lapin kunnat
tarvitsevat toisiaan
”Kunnollisia kulttuuripalveluja ja liikuntahalleja on vaikea maksaa
enää yksin. Nilkuttaminen jatkuu, jos sitä ei oikeasti ymmärretä”,
sanoo vielä syksyn Kemiä luotsaava kaupunginjohtaja Tero Nissinen.
Hän toivoo Meri-Lapin yhteishengen voimistuvan. Sairaalaa ja
koulutusta on alueella puolustettu yksissä tuumin.
TEKSTI T E I JA L AU R I N O L L I

I

KUVA N I N A S U S I

Kuntaliitokset eivät Nissisen kaudella toteutuneet. Viimeisin yritys tehtiin keväällä
2015, jolloin Kemin, Keminmaan ja Simon
yhdistyminen jäi pienestä kiinni Keminmaan valtuustossa.
– Liitosten pohtimiseen ja ajamiseen ei
ole sen jälkeen käytetty energiaa. Jos koko
seudun liitos olisi saatu aikaan, 50–60 000
asukkaan pohjalla edunvalvonta olisi ollut
aivan erilaista. Ääni olisi vahva ja yhtenäinen, Tero Nissinen arvioi.
Nissisen oma ääni on ollut ärhäkän Meri-Lapin puolustajan. Joskus on näyttänyt
siltä, että Kemi on jäänyt yksin, kun tiukkoja ulostuloja ei naapurikunnissa ole tehty.
– Se on osittain näköharhaa, koska työ
on joukkuepeliä ja rooleja on voitu sopia
ennakkoon. Tietenkin Kemillä on ollut
eniten hävittävää esimerkiksi sairaalan ja
ammattikorkeakoulun asioissa.
Kuntien välit ovat Nissisen mukaan Meri-Lapissa hyvät. Ulkoiset haasteet ovat
luoneet yhtenäistä rintamaa.
– Toki kulttuuris-poliittista vaikeuskerrointakin on. Meri-Lappi United -henkeä tarvittaisiin aika monella tontilla, jotta palveluja voisi taata voimavaroja yhdistämällä.
LÄNSI-POHJAN
sairaanhoitopiirin
kunnat päätyivät muutama vuosi sitten
poikkeukselliseen ratkaisuun, erikoissairaanhoidon ulkoistamiseen. Omituisinta
alueen edunvalvonnassa on Nissisen kaudella ollut se, että sitä ei ole täytynyt suunnata vain etelään valtiovallan keskuksiin
vaan silmiä on tarvittu selässäkin.
– Maakuntakeskukset pärjäävät aina. Rovaniemen ei kannattaisi keskittyä voittamaan maakunnan sisällä enää lisää etuja.
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Tero Nissinen
• Syntynyt 1970 Tampereella.
• Hallintotieteiden maisteri 1998 (Tampereen yliopisto).
• Aloittaa vuodenvaihteessa Salon kaupunginjohtajana.
• Kemin kaupunginjohtaja 2012–20.

Jos halutaan nähdä Meri-Lapin hyöty
koko Lapille, yhtenäisyys olisi helpompi
säilyttää, Nissinen muistuttaa.
– Osuus Lapin bruttokansantuotteesta on
yli 70 prosenttia. Kemin sataman ja lentoyhteyksien kehittäminen on tärkeää koko
maakunnalle. Myös ymmärryksen siitä,
mikä on sosiaali- ja terveyspalvelujen merkitys Länsi-Pohjalle, olisi hyvä syventyä.
Manner-Suomi on jaettu 18 maakuntaan.
– Voi olla, että jako muuttuu ja Meri-Lappi
on vedenjakajalla. Olen nähnyt yhdeksän
maakunnan karttoja. Jos semmoinen tulee
eteen, Rovaniemelle voi sanoa, että minkä
taakseen jättää, sen edestään löytää.
Kitkerä maku näet jäi myös Lapin ammattikorkeakoulun omistajuusjärjestelyistä.
Kemin ja Tornion kaupungit joutuivat sivustakatsojan rooliin, kun Rovaniemellä
alettiin puuhata Lapin yliopistoa pääomistajaksi. Tulehtunutta tilannetta puitiin hallinto-oikeutta myöten, ja sitä ratkomaan
tarvittiin opetusministeriön asettama ulkopuolinen selvittäjä.
– Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulujen fuusio sinänsä oli välttämätön. Valtavan 40 prosentin leikkaus-

Kemin tenniskentät Karihaarassa (kuvassa) ja Hahtisaaressa ovat

pakon edessä Kemi-Torniolle olisi käynyt
yksin huonosti. Jokunen vuosi menikin
seesteisesti. Toimin heti fuusion jälkeen
muutaman vuoden korkeakoulun hallituksen puheenjohtajana.
KAUPUNGINJOHTAJAN työssä käy
väistämättä niin, etteivät kaikki kovatkaan
ponnistukset tuota tulosta.
– Odotuksia oli paljon Vapon ja Metsä
Groupin Ajokseen suunnitteleman biodiesellaitoksen suhteen. Sitten Metsä Group
hyppäsi syrjään. Tuli kiinalainen Kaidi. Ajoksessa on kaavoitettu tontti vielä Kaidin hallussa. Satamassa on hyvä yritysalue valmiina.

tärkeitä paikkoja Tero Nissiselle. ”Kemissä tennis tuli elämääni takaisin.” Karihaaran Verkkopalloseura KVS on jo peräti 91-vuotias. Kenttä on ahkerassa käytössä myös arkisin.

Tero Nissisen mukaan biodieseljalostamon
hyväksi käytetyt energia ja vaivannäkö eivät ole valuneet hukkaan.
– Hankkeista syntyi laajempi heräte kiertotalouteen, vihreyteen ja kestävyyteen.
Taustakehitystyö on kannattanut.
Kemi valmistautuu Metsä Group -konserniin kuuluvan Metsä Fibren jätti-investointiin. Yhtiö tekee päätöksen siitä aikaisintaan
tänä syksynä. Noin 1,5 miljardin euron investointi olisi Suomen metsäteollisuuden
historian suurin.
– Se toisi 2–3 vuodeksi talouteen merkittävän sysäyksen, joka toivottavasti jalostuu
pitkäkestoiseksi vaikutukseksi. Liike-elämä

on jo nyt kiinnostunut Kemistä uudella tavalla, Tero Nissinen kertoo.
PELASTUSRENGAS ei yltäisi kaikkialle.
Väestökehitys tuo haasteita 75 prosentissa
Suomen kunnista.
– Kaikkia toiveita ei voida toteuttaa. Vastaan tulevat talouden rakenteet ja tosiasiat.
Koulu- ja päiväkotiverkkoa ei voi rakentaa
haaveiden varaan.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa on Kemissäkin vaikeaa työvoimapulaa.
– Muuttajia täytyy houkutella. Paluumuuttajapotentiaalia on runsaasti, koska kaupungista on muuttanut pois paljon väkeä

vuosien mittaan. Perinnettä on jo 1980-luvulta asti myös maahanmuuttoasioissa.
– Kriiseistä nousee myönteistäkin. Digi- ja
etätoimintaan on havahduttava. Asuinpaikan ja työpaikan sidos heikkenee. Matkustaminen muuttuu, kestävän raideliikenteen
merkitys nousee. Rahtiyhteys Kiinaan on
auennut, Suomen ja Ruotsin välinen yhteys puhkeaa varmasti.
Yhdessä isossa asiassa Tero Nissinen
myöntää mielellään olleensa väärässä.
– Olen virkaurallani varoitellut 12 vuotta
korkojen noususta. On uskomaton tilanne, että yhä lyhytaikaisesta lainasta maksetaan kaupungille lainanottajana.
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Jemina Lakkapää ja Tuomas Laajoki tarjoavat palveluja myös muille tapahtumatuottajille. Apua voi kysyä esimerkiksi maankäyttölupien, järjestysmiesten ja tekniikan hankintaan tai

Tapahtumia kuntalaisia varten
Jemina Lakkapää ja Tuomas Laajoki pyörittävät keväällä perustettua tapahtumatoimistoa. Se tuottaa tapahtumia
kaupungin, yrittäjien sekä kuntalaisten yhteistyönä. Toiminnassa tärkeää on kuulostella kuntalaisten toiveita.
TEKSTI TA N JA KAVA S V U O
KUVA N I N A S U S I

Vaikka korona rajoitti kesän tarjontaa monessa kaupungissa, Kemissä onnistuttiin
järjestämään lukuisia turvallisia yleisöta-
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pahtumia. Lähes kaikki olivat keväällä perustetun tapahtumatoimiston järjestämiä.
Tapahtumakoordinaattori Jemina Lakkapää ja tapahtumatuottaja Tuomas Laajoki
laskevat, että esimerkiksi pelkästään Easy
Living in Kemi -festivaalikuukauden aika-

na heinäkuussa kaupungissa nähtiin yli 30
tapahtumaa ja 200 artistia.
– Tapahtumakäyntejä oli 4500, mobiilija led-näytön äärellä 3000 katselua sekä
45000 seurasi Facebook- ja Youtube-streameja. Kävijämääriltään tavoitteet toteutui-

porukkaa ja turvajärjestelyissä onnistuttiin, Tuomas kertoo.
VAIKKA striimaukset eivät korvaa vuorovaikutteista katsojakokemusta, ne ovat
siihen hyvä lisä. Ne levittävät tietoisuutta
Kemin aktiivisesta tapahtumatarjonnasta
myös maailmalle. Tuomas kertoo, että esimerkiksi eri ohjelmatoimistojen yrittäjät ja
artistit tarkkailevat striimauksia suunnitellessaan tulevia keikkojaan.
– Tapahtumatarjonnaltaan rikkailla ja siten
virkeillä kaupungeilla on tietysti aina enemmän mahdollisuuksia saada lisää tapahtumia
ja vaikka isojakin festivaaleja. Digitekniikassa piilee iso potentiaali nostaa kaupungin
tapahtumakulttuuria näkyväksi.
Striimauksin tapahtumat tulevat saavutettaviksi heille, jotka eivät pääse paikalle.
– Esimerkiksi Etelä-Ruotsissa oli vanhoja
kemiläisiä tietokoneensa ääressä seuraamassa, kuka Meripuiston lavalla esiintyy ja
näkyykö yleisössä tuttuja naamoja.
– Viime kesän tapahtumissa toteutimme
onnistuneesti hybridimallia. Varmasti tapahtumien striimaus on tullut jäädäkseen,
vaikka korona ei tulevaisuudessa kokoontumisrajoitteita enää asettaisikaan, Tuomas
ja Jemina pohtivat.

turvallisuussuunnitelmien laatimiseen.

vat ja jopa ylittyivät, he kertovat.
Koronarajoitteet pakottivat keksimään
tapahtumien tarjontaan ja järjestämiseen
uusia keinoja. Sellaiseksi löytyi livestriimauksien lisäksi jättikokoinen siirrettävä
leditaulu, led screen. Myös tapahtumien
pilkkominen pienemmiksi oli onnistunut
ratkaisu.
– Screeniltä pystyi seuraamaan konsertteja ja festareita ulkoilmassa, ja se toimi
myös tapahtumien hyvänä markkinointivälineenä. Jokakesäinen lasten musiikin
suurtapahtuma Rondelli pilkottiin nyt
pienemmiksi tapahtumiksi. Jokaiseen riitti

MUITA tapahtumatoimiston tuottamia
kesätapahtumia olivat muun muassa drive
in -elokuva Bohemian Rhapsody, Meripuiston Summer Pop Up, Liikennepuiston
Mini-Rondelli-tapahtumat ja Kesäkissa
Blues. Osa tapahtumista tuotettiin yhteistyössä Kemin yrittäjien Kemitiimin kanssa.
– Elonkorjuumarkkinat ja juhannuksen
aatonaaton Kauppamaraton järjestettiin
yhteistyössä Kemitiimin kanssa. Tapahtumatoimisto on nyt suora yhteys kaupungin
ja yrittäjien välillä, Jemina kertoo.
Tapahtumatoimisto on myös linkki muidenkin tapahtumatuottajien ja kaupungin
välillä. Toimisto tarjoaa apuaan esimerkiksi
maankäyttölupien, tekniikan ja järjestysmiesten hankinnassa sekä turvallisuussuunnitelmien tekemisessä.
– Autamme eri toimijoita tapahtumien toteutuksessa hyödyntämällä verkostojamme ja tarjoamalla apuamme. Tapahtuman
onnistuminen saattaa olla kiinni pienestäkin teknisestä ongelmasta. Meiltä löytyy
tietotaitoa myös sellaisten ratkaisemiseen,
Tuomas kertoo.
– Työssämme on tärkeää pitää yllä toimivaa yhteistyötä ja yhteishenkeä kaupungin, yrittäjien ja esimerkiksi järjestöjen
kanssa. Erityisen tärkeää on myös kuulostella kuntalaisten toiveita erilaisten tapah-

tumien suhteen. Meihin voi ottaa suoraan
yhteyttä ja rohkeasti kertoa ajatuksia, Jemina sanoo.
TUOMAS on toiminut pitkään Kemin
kaupungin nuoriso-ohjaajana. 40 prosenttia hänen työpanoksestaan sisältää edelleen erityisesti nuorisopuolen tapahtumia,
tutuksi tulleita bändileirejä sekä Rock Academy -tapahtumia. Esiintymiset ja tapahtumien tuottamiseen osallistuminen kartuttavat nuorten kokemusta ja laajentavat
heidän verkostojaan.
– Meri-Lapin bändileirin päättökonsertti
Meripuiston lavalla oli monelle nuorelle
ensimmäinen kokemus olla stagella yleisön edessä. Tyypit treenaavat pitkiäkin
aikoja, ja kohokohta saattaa olla puolen
tunnin keikka. Se koko matka on aina pitkä projekti, jolla saattaa olla nuoreen jopa
elinikäinen vaikutus. Olen nähnyt monia opintopolkuja ja jopa pienyrittäjyyttä
kaupungin tapahtumien parissa saadusta
kokemuksesta. Heistä tulee niitä seuraavia
kemiläisiä tapahtumasisällöntuottajia.
JEMINA kertoo, että tällä hetkellä tapahtumatoimistossa työn alla ovat loppuvuoden tapahtumat, kuten Kemin joulunavajaiset ja uudenvuoden vastaanotto. Tulossa ovat myös alkuvuoden tutut tapahtumat Lumivision ja Pakkasukko.
– Pakkasukkoon liittyvät kiinteästi laajat
rinnakkaistapahtumat Pakkasukko goes
Kulttuurikeskus sekä koululaisjazz. Yhteistyökuviona Kemin yrittäjien kanssa
suunnitellaan Pakkasukko-tapahtuman laajentamista yritysten tiloihin, kuten kauppakeskuksiin.
– Autamme esiintyjien buukkaamisessa ja
muussa tärkeässä. Toivottavasti korona ei
aiheuta kovin paljon peruuntumisia.

Kemin tapahtumatoimisto
• Perustettu keväällä 2020. Kolmivuotinen kokeilu.
• Pääasiallinen tehtävä järjestää kaupungin elin- ja vetovoimaa lisääviä tapahtumia yhdessä paikallisten yrittäjien,
järjestöjen ja yhdistysten kanssa.
• Toimipiste Kemin kulttuurikeskuksessa. Yhteystiedot: jemina.lakkapaa@
kemi.fi, tuomas.laajoki@kemi.fi.
• Tapahtumakalenterin osoite on
https://www.kemi.fi/tapahtumat. Seuraa
myös kaupungin sosiaalisen median
tilejä (facebook ja instagram).

KEMILÄIN
2 0E2N0
KE N
M I2L–Ä3 I/ N

17

Katariina Seppälä kaupungin kattojen yllä. Merimaisemia kaipaa jo moni. Koronan vuoksi kattoravintola ja näköalatasanne ehtivät olla suljettuna lähes vuoden.

Hertta
kiipeää
katolle
TEKSTI T E I JA L AU R I N O L L I
KUVA N I N A S U S I

Kaupungintalon näköalaravintola avautuu vihdoin vuodenvaihteen tienoilla. Lounaspaikka
Hertta Sky taipuu myös yksityistilaisuuksien näyttämöksi.
Hertta Sky oli ensin työnimi, jota piti
käyttää siihen asti, kunnes oikea keksittäisiin. Sitten yrittäjät huomasivat, ettei parempaa nimeä näköalaravintolalle ole.
– Meidän piti aloittaa kaupungintalon
katolla syyskuun alussa, mutta aloitus on
siirretty koronapandemian vuoksi vuodenvaihteeseen. Ennen muuta Hertta Skysta
tulee lounaspaikka, kuten on toivottu.
Lisäksi järjestämme pienempiä yksityistilaisuuksia, joilla voimme aloittaa jo loppu18 KEMILÄINEN 2–3/2020

vuodesta, kertoo Katariina Seppälä.
Seppälän yrittäjäperhe on uinut vajaassa
kolmessa vuodessa kemiläisten sydämiin.
Rautatieaseman vanhojen rakennusten ja
miljöön herättäminen uuteen eloon on
kulttuuriteko. Yhtä lailla vanhaa kunnioittavalla otteella Seppälät ottavat haltuunsa
kaupungintalon 80-vuotiaan ravintolatilan.
Hertta-kahvila rautatieasemalla ja Hertta
Sky -ruokaravintola täydentävät toisiaan.
– Kahvilan valikoimaa lounaspaikkaan tulee, mutta pienempänä kuin asemalla.
– Haemme viihtyisyyttä ja sopivaa värimaailmaa. Pintaremontissa ei suojellussa
tilassa voi koskea puuosiin ja tekstiilitapettiin. Terassilla on hyvät kalusteet jo valmiina. Keittiön kaupunki on uusinut aiemmin.
NÄKÖALARAVINTOLAN pyörittämisen kaupunki kilpailutti viime keväänä. Sitä
ennen Hertta oli voittanut kisan kaupungin
tarjoiluista. Aivan joka vuosi kumpaakaan ei
kilpailuteta. Etenkään ravintolatoimintaa ei
voi kehittää jatkuvassa epävarmuudessa.
– Yhteistyö kaupungin kanssa on meille tärkeää. Toimitamme tarjoiluja lähinnä
kaupungintalolle, kulttuurikeskukseen ja
kouluille, luettelee Katariina Seppälä.
Kaikki tietävät, mitä tapahtui maaliskuussa.
– Rysähdys oli järkyttävä. Nopeasti kävi
selville, että meidän oli lomautettava kaikki seitsemän työntekijäämme. Nuoressa

yrityksessä oli juuri tehty isoja investointeja ja remontteja.
Yrittäjäperhe pyörittää rautatieaseman
alueella paljoa muutakin kuin kahvilaa. Putiikkihotelli Kemi kahvilan yläkerrassa tarjoaa majoitusta kuudessa huoneessa. Ratapihan Ruustinna on vuokrattava juhlatila.
– Näitä hoidamme edelleen itse. Yhä
omistamme alueen ja sen rakennukset,
mutta huoneistopuolen olemme nyt ulkoistaneet Forenomille.
KATARIINA Seppälä arvioi, että vie pitkään, ennen kuin menetykset on kurottu
kiinni. Syyskuussa kahvilassa on yhä typistetyt aukiolot. Asiakasmäärät alkavat
lähestyä jo aikaa ennen koronaa.
– Kesänkin myynti jäi pieneksi, koska
emme voineet järjestää tapahtumia. Keväällä nopeasti kehitetty Hertan Herkkuauto on toistaiseksi tauolla.
– Otimme sosiaalisen median ja puhelimen
välityksellä kotiinkuljetustilauksia. Herkkuauto huomattiin ja sitä käytettiin kauempaakin, kun esimerkiksi muualla asuvat
läheiset halusivat ilahduttaa täkäläisiä.
Koronan aikana yrittäjät ovat hioneet toimintaansa.
– Olemme muuttaneet pieniä konkreettisia
asioita ja siten vaikuttaneet työtehoon. Tällainen muutos on esimerkiksi kärryn tuominen kahvilasaliin käytettyjä astioita varten.

9.6. KESÄN AVAUS Sisäsatama
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Näyttelyitä
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Musiikkia
MERI-LAPIN MUSIIKKIOPISTO
Konsertteihin vapaa pääsy.
Ke 28.10. kello 19 Laulajien konsertti
Poisnukkuneiden muistolle – Pyhäinpäivän
tunnelmissa, Kemin kirkko
Ti 3.11. kello 18 Oppilaskonsertti, Kulttuurikeskus, iso auditorio
Ti 10.11. kello 19 Oppilaskonsertti, Kulttuurikeskus, iso auditorio
Ti 17.11. kello 19 Pianistien ilta, Kulttuurikeskus, iso auditorio
Ti 24.11. kello 19 Viulistien ilta, Kulttuurikeskus, iso auditorio
Ma 30.11. kello 18 Popparilaulajien konsertti, Ratapihan Ruustinna, Asemakatu 16, Kemi
(tilaisuudessa Cafe Hertan maksullinen
puffet, rajoitettu yleisömäärä)
To 3.12. kello 18 Popparilaulajien konsertti,
Ratapihan Ruustinna, Asemakatu 16, Kemi
(Café Hertan maksullinen puffet)
Ti 8.12. kello 18 Puhaltajien joulusoitto,
Kemin kirkko
Ti 8.12. kello 19 Laulajien konsertti Souan

Suomeni suloksi – lauluja Suomesta sortovuosilta ja itsenäisyytemme ajalta, Kulttuurikeskus, iso auditorio
Ke 9.12. kello 19 Kanteleiden joulusoitto,
Kulttuurikeskus, iso auditorio
To 10.12. kello 19 Popparikonsertti, Kulttuurikeskus, iso auditorio
Pe 11.12. kello 18 Sellistien ilta, Kemin
kulttuurikeskus, iso auditorio
Ti 15.12. kello 19 Oppilaskonsertti, Kulttuurikeskus, iso auditorio
Ma 21.12. kello 18 Oppilaskonsertti, Taitajasuoritusilta ja todistuksien jako, Kulttuurikeskus, iso auditorio
KEMIN KAUPUNGINORKESTERI
Ti 1.12. kello 16 Rakastatko kauneutta, Erkki
Lasonpalon jäähyväiskonsertti, Tervahalli. Liput 20/15/10 euroa teatterin lippukassalta ja
ovelta tuntia ennen konserttia, myös lippu.fi.
MERI-LAPIN JOUSIKVARTETTI
La 31.10. kello 16 Bachia Kynttilänvalossa,
Peurasaaren kappeli. Liput 15/15/10 euroa
teatterin lippukassalta ja ovelta tuntia ennen
TAPAHTUMAT
konserttia,
myös lippu.fi.
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Muita tapahtumia
Pe 27.11 tai la 28.11 Joulun avaus
KIVALO-OPISTON LYHYTKURSSEJA
Lisätietoja www.kivalo-opisto.fi tai
040 748 3672.
Jatulintarha ja Jatulinlehto. Tulkintoja perämerellisestä menneestä. Yleisöluento. 9.11.
kello 17.30–19.30. Kemin kirjaston lukusali,
Vapaa pääsy.
Ompelulanit, 14.11. kello 10.00–19.45, kulttuurikeskus luokka 308, hinta 27 euroa.
Neulelanit, 21.11. kello 10.00–19.45, kulttuurikeskus luokka 308, hinta 27 euroa.
Jouluinen havukranssi, 24.11. kello 17.45–
21.oo, Syväkankaan koulu, luokka A019,
hinta 24 euroa.
Tinalankarannekkeen sovellukset, 28,–29.11.
kello 10–15, kulttuurikeskus, luokka 308,
hinta 27 euroa.
Lusikat koruiksi, hopeatyö, 11.12. kello
17.00–20.45 ja 12.12. kello 9.15–15.15,
kulttuurikeskus luokka 210, hinta 27 euroa.
Hyvinvointia kiinalaisesta lääketieteestä II,
12 meridiaania. 11.12. kello 17.00–20.15 ja
12.12. kello 10–16. Kulttuurikeskus, luokka
308, hinta 27 euroa.
Jouluinen kukka-asetelma, 15.12. kello
17.45–21.00, Syväkankaan koulu, luokka
A019, hinta 24 euroa.

Muutokset mahdollisia. Lisätietoa
Kemin kaupungin tapahtumakalenterista
www.kemi.fi/tapahtumat.

Nuorille
Takitsun nuorisotilan aukioloaikoja on kävijämäärien rajaamiseksi porrastettu seuraavasti:
1.–5.-luokkalaiset ti–ke kello 15–17
6.–8.-luokkalaiset ke kello 17–19, to kello
15–18, pe–la kello 16–19
9.-luokkalaiset ja vanhemmat ke kello 19–21,
to kello 18–21, pe–la kello 19–23
Puuhapaku pitää talvikaudella nuorisotilaa
sisätiloissa.
Ajankohtaisimmat tiedot nuorisotyön toimin-

HUOMIO!
Koronaepidemian vuoksi
tapahtumissa kiinnitetään erityistä
huomiota turvallisuuteen ja
hygieniaan. Yhtäaikaisten käyttäjien
määriä rajoitetaan.
Ethän osallistu sairaana.
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Briefly in English
The City of Kemi centralizes all health services under one roof.
The new health centre by Täiköntori opens it´s doors gradually
during this autumn.
Dental Care, Maternity and Child Health Clinics were able
to move to the new location first, in the beginning of October.
Doctors’ and Nurses’ Office offers centralized medical reception
soon, if not already. In the near future you will find also physiotherapy and laboratory services here.
”The staff is happy”, says Liisa Niiranen, Director of Health and
Social Care. ”Finally we have business premises specially planned
for the health services.” The new health centre will be workplace
for more than 70 employees.

Tero Nissinen leaves Kemi,
new Mayor will be elected soon
”Eight years in Kemi have been the greatest adventure of my life
so far”, says Tero Nissinen, the Mayor.
Nissinen has been elected the Mayor of the City of Salo. He will
leave Kemi in December. In Salo he sees the same Baltic Sea as in
Kemi but far more souther part of it.
”The municipalities in Sea Lapland need each other. If they want
to maintain proper cultural and leisure services, they have to take
united efforts”, Nissinen emphasizes.

The oldest part of the town will
turn into a village for the seniors
Old wooden and brick buildings and exciting inner courts make up
the soul of the historic part of the town centre. This so called Pruntsi
Area will turn into a village for the seniors.
”This place is memory-friendly which is very important for the old
people. If you have memories related to your environment your capacity function will be activated”, says Rita Oinas, Director of Caring
and Nursing Services.
Ministry of the Environment granted support for the project in September.
The Sauvosaari Hospital, Meripuisto Nursing Home, Keskusta Nursing Home, Leipätehdas Recreation Centre for Handicapped are located in the Pruntsi Area.
There you can also find wooden row houses for tenancy living (built
in 1975) and more than 100 years old Pruntsi, Jänkälä and Penttilä
houses. The Children’s Cultural Centre and youth work – both carried out by the City of Kemi – will soon move to Penttilä. Jänkälä
and Pruntsi offer business premises for the green projects of the City
of the Kemi and for the local organizations.
”We are planning to co-ordinate for example meal services”, say Rita
Oinas and City Architect Kaisa-Mari Immonen.
(Oinas on the right in the photo, Immonen on the left).

Jemina and Tuomas are doing
their best in corona times
The City of Kemi has founded an Event Office. Jemina Lakkapää
as an Event Co-ordinator and Tuomas as an Event Producer are
doing their best in corona times. Facebook- and Youtube-streaming are now more important and temptating than ever.
”We produce live events too and ensure adequate security measures. Still nothing is sure and some concerts and rummage sales
have already been cancelled”, they say.

