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Elämää 
viruksen 
kanssa
Aivan kuin se olisi tapahtunut eilen, uutiset Kiinan Wuhanista. Tuntematon 
keuhkokuumeen kaltainen vaarallinen virustauti leviää hallitsemattomasti.
 Ensimmäiset tiedonmurut uudesta viruksesta tulivat meille vuodenvaihteessa 
2019 – 2020. Tammikuussa uusi virus alkoi olla jo päivittäin iltapäivälehtien 
otsikoissa. 23. tammikuuta Suomikin jo varautui koronaviruksen saapumiseen. 
 Sitten tapahtui väistämätön: Suomen ensimmäinen koronavirustartuntata-
paus varmistui 29.1.2020. Potilas oli Kiinan Wuhanista kotoisin oleva turisti ja 
hän oli eristyksessä Lapin keskussairaalassa. Virus levisi maailmalla tietämät-
tämme jo huikeaa vauhtia.
 4.3.2020: Kemin kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui ja 
aloitti tilanteen aktiivisen seurannan sekä valmiussuunnitelmien päivittämisen 
nousevaa uhkaa vastaan. Saimme tietää, että jotain poikkeavaa tapahtui Keski-
Euroopassa. Tilanne alkoi eskaloitua nopeasti.
 12.3.2020: WHO julisti viruksen pandemiaksi. Kaupunki sulki ennalta-
ehkäisevästi kaikki kuntalaisten avoimet kokoontumispaikat ja henkilöstö käs-
kettiin etätöihin.
 16.3.2020: Länsi-Pohjassa todettiin ensimmäiset kaksi virustapausta. Ilta-
päivällä Suomen hallitus totesi Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirusti-
lanteen vuoksi.
  18.3.2020: Olimme tehneet töitä lähes yötä päivää. Kaupungin palvelut 
ajettiin alas: koulut siirtyivät etäopetukseen, vapaa-ajan palvelut suljettiin, toi-
mipisteiden ovet sulkeutuivat, vanhukset ohjeistettiin pysymään kotioloissa, 
palveluasumisen laitokset suljettiin vierailijoilta ja kuntalaisia kehotettiin vält-
tämään kaikkea liikkumista. Vain välttämättömät toiminnot pysyivät avoinna. 
Maaliskuun lopulla Uusimaa eristettiin muusta Suomesta. Elimme poikkeus-
oloissa...
 26.1.2022: Olemme eläneet covid-19 viruksen kanssa jo kaksi vuotta. 
Maailmassa on annettu lähes 10 miljardia koronarokotetta, siitä huolimatta 
ainakin 5,6 miljoonaa ihmistä on kuollut virukseen ja todettuja tautitapauksia 
on jo 360 miljoonaa. Silti olen varsin levollisella mielellä. Opimme elämään 
viruksen kanssa, kuten muidenkin miljardien virusten kanssa.
 Lääketiede on tehnyt lähes uskomattoman työn lyhyessä ajassa. Meillä 
on toimivia ja turvallisia rokotteita, tautia osataan hoitaa ja siihen on tulossa 
lupaavia lääkkeitä.  Virus on olemassa ja tuskin poistuu koskaan keskuudes-
tamme, mutta se ei enää joka päivä kahlitse ajatuksiamme ja arkeamme. Näin 
uskon ja toivon.

Turvallista ja aurinkoista kevättä!
Jukka Vilén
hallinto- ja kehitysjohtaja



TEKSTI: MIKA GRÖNVALL   |   KUVA: MISKA LEHTO

Talvi alkaa olla jo puolessa välissä ja lu-
mitöihin ovat näille lumille tottuneet jo 
niin kadunpitäjät kuin myös yksityiset 
henkilöt ja kiinteistöhuoltoyhtiöt. Talvi-
kunnossapito on laji, joka puhuttaa niin 
kahvipöydissä kuin lehtienkin palstoilla. 
Palautetta kunnossapitäjille tulee herkästi 
ja ne otetaan nöyrästi vastaan. Liikenne-
väylien kunnossapitotyöt pyritään teke-
mään siten, että negatiivista palautetta 
tulisi mahdollisimman vähän. Voidaankin 
todeta, että kun palautetta ei tule, niin 
silloin asiat ovat kutakuinkin kunnossa. 
Närää aiheuttavat eniten omakotitalo-
jen pihaliittymien lumivallit aurauksen 
jälkeen sekä ajoväylien auraamattomuus 
töihin lähdettäessä. Pihaliittymien kun-
nossapito kuuluu kiinteistön haltijoille. 
Kaupunki puhdistaa kuitenkin pihaliitty-
mät höyläyksien yhteydessä, koska liitty-
mään kertyvä tavara on usein höylänterän 
irrottamaa jäätä ja siten poikkeuksellisen 
raskasta käsipelillä tehtäväksi. 

Missä aura viipyy?

Vastaus siihen, miksi katuja ei ole aurattu 
aina aamuksi töihin lähtöaikaan, on perin 
yksinkertainen. Jos lunta tulee aikaisin il-
lalla tai alkuyöstä, niin pääosin väylät saa-
daan aurattua kaupunkilaisten toivomaan 
aikaan. Ikävä kyllä hyvin usein käy niin, 
että lumisade alkaa aamuyöstä ja kertyy 
hyvin nopeasti usean senttimetrin pak-
suiseksi. Tällöin kalusto laitetaan liikkeelle 
hieman ennen ohjeen mukaista lumiker-
tymää ja kaikkien alueiden auraus kestää 
yhteensä noin 8-10 tuntia lumimäärästä 
riippuen.
 Arkipäivien aurauksien lähtökynnykset 
lumimäärille (kuivaa irtolunta) ovat seu-
raavat:
• kevyen liikenteen väylät 3 cm
• pääkadut 4 cm
• asuntokadut 8 cm.
Viikonloppuna ja arkipyhinä aurauksen 
lähtökynnys on hieman korkeampi.

Kemissä kunnossapidettäviä yleisiä kul-
kuväyliä on noin 250 km. Kaupunki tekee 
osan kunnossapitotöistä omalla henkilö-
kunnalla ja kalustolla ja osa ostetaan kun-
nossapitotöihin vihkiytyneiltä urakoitsi-
joilta erilaisina urakoina. Tällä hetkellä 
ostourakoista vastaa kemiläiset urakoitsi-
jat. Talvesta ei saa kesää tekemälläkään ja 
tämä olisi syytä muistaa liikenteessä kuljet-
taessa. Vaikka lumet on aurattu ja kevyen 
liikenteen väylät hiekoitettu, niin tiellä on 
liikuttava lainkin mukaan keliolosuhteet 
huomioon ottaen. Risteysalueiden lumi-
vallit pyritään poistamaan nopeasti, mutta 
koskaan näkyväisyys ei ole samaa luokkaa 
kuin lumettomaan aikaan ja risteyksiin tul-
lessa täytyy kaasujalkaa höllätä. 

Katujen
talvikunnossapito

Katujen, puistojen ja muiden 
yleisten alueiden kunnossa-

pidon päivystyspuhelinnumero 
(myös tekstiviestin voi lähettää) 

talvisin työajan ulkopuolella on 
(016) 259 000. Virka-aikana yhteyden-

otot tiemestariin, puh. 040 842 3817.
 

Kiireettömät ilmoitukset voi tehdä netissä: 
https://www.kemi.fi/kaupunki-ja-hallinto/

osallistu-ja-vaikuta/ilmoita-korjaustarpeesta/ 

5K E M I L Ä I N E N  1 / 2 0 2 2



6 K E M I L Ä I N E N  1 / 2 0 2 2

TEKSTI: KATRI JÄMSÄ   |   KUVA: JANNE KUOPPALA

Tapahtumatoimiston kevät alkaa Lumi-
Visiolla 2. maaliskuuta kutsuen mukaansa 
eri-ikäiset koululaiset ja opiskelijat veistä-
mään lunta ja osallistumaan talviolympia-
laisiin Täiköntorilla. Heti LumiVisiosta 
seuraavana päivänä alkavat Kevätmarkki-
nat. Seuraavalla viikolla onkin jo talvilo-
man aika ja Kulttuurikeskuksessa alkavat 
pyöriä jälleen kahvilakonsertit.
 Talvilomalla on esimerkiksi Lastenkult-
tuurikeskuksen luotsaama koko perheen 
talvitapahtuma perhepuistossa. Lasten-

kulttuurikeskus järjestää taidetoimintaa 
talvilomalla ja historiallisessa museossa 
on myös 7.-11.3. Hiihtoloma- makers-
pace. Talvilomaviikolla Takitsulla järjes-
tetään jo perinteiset alakoululaisten toi-
mintapäivät ja iltaisin nuorisotyö järjestää 
nuorisotilatoimintaa 5.-6.luokkalaisille ja 
sitä vanhemmille nuorille. Kirjasto laittaa 
lautapelit lainattaviksi ja esittelee Talvisen 
tarinatornin sekä lomailijan lukubingon.
 Kemin taidemuseo on avannut 75-vuo-
tisjuhlavuotensa ripustamalla näyttelyn 

Ryhmä Kemin toiminnan aktiiviajan teok-
sista. Ryhmä Kemi oli vuonna 1965 pe-
rustettu näyttelyryhmittymä ja heidän 
näyttelystään voi nauttia 12.3.2022 asti. 
Historiallisessa museossa on maaliskuun 
26. päivään asti näyttely “Aila Onkamo 
- Lento” ja 11.4. alkaen lapsille “Bongaa 
tipu”. Kaupunginteatterilla koittaa ensi-
ilta 9.4. näytelmään Kemi – muistio puis-
ta, joka kertoo puista ja metsistä, mut-
ta myös paperista, tehtaista ja Pohjolan 
Sammosta.

Kevättä kohti
tapahtumien merkeissä!

Vietnam Twist on rautalanka- ja surf-mu-
siikkia soittava nuorten bändi. Yhtyee-
seen kuuluu basisti Viljami Huru 13, 
rumpali Arttu Antinoja 14 ja kitaristi 
Petteri Marttala 14. Yhtyeen idea sai 
viime kesänä alkunsa Meri-Lapin bän-
dileiriltä, missä Petteri ja Viljami tutus-
tuivat soittaessaan samassa pienessä 
bändissä. Viljami ja Petteri olivat en-
simmäistä kertaa bändileirillä ja siel-
lä pääsi hyvin tutustumaan ihmisiin 
ja keskustelemaan muiden bändien 
ja soittajien kanssa sekä katsomaan 
heidän esiintymisiään. Ensimmäisen 
keikan vastaanotto bändileirin pää-
töskonsertissa oli heidän mieles-
tään mahtava. Bändileirin jälkeen 
Viljami otti yhteyttä Arttuun ja 
kolmikko päätti perustaa Vietnam 
Twistin.

Vietnam Twistin idea lähti Meri-Lapin bändileiriltä

Vietnam Twist tähyilemässä 
tulevia keikkoja.
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HELMIKUU:

Ke 16.2. klo 18 Apua, merirosvoja!, 
Sataman Krouwi
Pe 18.2. klo 15-17 Lauantaipussien 
jako Kulttuurikeskuksella
La 19.2. klo 10-14 Lauantaipussien jako 
Kulttuurikeskuksella
La 19.2. Kansainvälinen matkailu-
oppaan päivä: Opastettu kiertokävely 
Valtakadulla
La 19.2. klo 15 Apua, merirosvoja!, 
Sataman Krouwi
La 26.2. klo 12 Apua, merirosvoja!, 
Sataman Krouwi

MAALISKUU:

Ke 2.3. LumiVisio Täiköntorin alueella
To-la 3.-5.3. Perinteiset 
Kevätmarkkinat Täiköntorilla
La 5.3. klo 12 Apua, merirosvoja!, 
Sataman Krouwi
Ma-pe 7.-11.3. Hiihtoloma-makerspace 
Historiallisessa museossa
Ti 8.3. klo 12-15 Taidepaja koululaisille 
Lastenkulttuurikeskuksessa
Ke 9.3. klo 10-12 avoin taidetoiminta 
Lastenkulttuurikeskuksessa
Ke 9.3. klo 18-20 Kulttuurikeskuksen 
kahvilakonsertti
La 12.3. Koko perheen Talvitapahtuma 
Perhepuistossa
La 19.3. klo 12 Apua, merirosvoja!
Sataman Krouwi
La 26.3. klo 12 Apua merirorvoja!
Sataman Krouwi
Ke 30.3. klo 18-20 Kulttuurikeskuksen 
kahvilakonsertti

HUHTIKUU:

1.4.-28.4. Taidegrafiikan helmiä – 
Kuvan monta tarinaa, 
Kivalo-opisto ja Historiallinen museo
Pe 8.4. klo 19 Kemi – muistio puista, 
ennakkoesitys, Tullimakasiini
La 9.4. klo 19 Kemi -muistio puista, 
ensi-ilta, Tullimakasiini
Ma 11.4. alkaen Bongaa tipu 
Historiallisessa museossa
Ke 13.4. klo 18-20 Kulttuurikeskuksen 
kahvilakonsertti

Bändin soittama surf-musiikki on sellais-
ta instrumentaalimusiikkia, joka innostaa 
kaikkia tasaisesti soittamaan ja sen kautta 
pystyy tulkitsemaan erityylisiä kappaleita.
 - Mun mielestä siinä on tärkeää se dy-
namiikka ja monipuolisuus. Vietnam Twis-
tin nimi liittyy 60-lukuun ja yhdysvalta-
laiseen Alabama Shakes -yhtyeen nimeen. 
Samankaltainen nimi kuulostaa hyvältä, 
Viljami kertoo.
 Minkälaisia keikkoja teillä on tähän 
mennessä ollut?
 - Äidin tanssiryhmän pikkujouluissa oli 
ensimmäinen harjoituskeikka, jossa kaikki 
bändinjäsenet pääsivät soittamaan yhdes-
sä livenä. Vierailemaan saatiin myös lau-
laja Ville Köngäs. Villellä on tosi mahtava 
lauluääni tähän genreen. Hän osasi hyvin 
osasi ulkoa niitä biisejä, mitä me ehdotet-
tiin ja itsekin osasi ehdottaa kappaleita, 
mitä voitaisiin soittaa. Luonnonlahjakkuus, 
bändi ylistää.
 Vietnam Twistillä on jo kaksi keikkaa 
takanaan.
 - Kahvilakonsertti joulukuussa Kulttuu-
rikeskuksella oli Vietnam Twistin ensimmäi-
nen virallinen keikka. Yleisöä oli sopivasti. 
Keikoilta saa aika kovasti itseluottamusta ja 
kokemusta lisää.
 Tulevaisuudensuunnitelmista bändi ker-
too seuraavaa:
 - Tärkeää olisi saada omia biisejä ai-
kaseksi. Yritetään saada keikkoja jonkin 
verran, vaikka onkin nämä rajoitukset ko-
ronan takia. Harjoittelemme Kemi Facto-
rin tiloissa Huvikummulla.
 

Bändi löytyy Instagramista nimellä 
@vietnamtwistband

Ti 19.4. klo 14 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini
To 21.4. klo 19 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini 
Pe 22.4. klo 19 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini
La 23.4. Lasten lauantai
La 23.4. klo 14 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini
La 23.4. klo 19 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini
Ke 27.4. klo 18-20 Kulttuurikeskuksen 
kahvilakonsertti
Ma 25.4. klo 14 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini
Pe 29.4. Erityisryhmien vappu-disco
Pe 29.4. klo 19 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini
La 30.4. klo 14 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini
La 30.4. klo 19 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini

TOUKOKUU:

Su 1.5. Vappujuhla ja motoristikirkko
2.5-28.5. Maalauksen ja piirtämisen 
helmiä – Kuvan monta tarinaa
Kivalo-opisto ja Historiallinen museo
To 5.5. klo 19 Improklubi, 
Rock Bar & Grill 82´
Pe 6.5. klo 19 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini
La 7.5. klo 14 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini
La 7.5. klo 19 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini
Pe 13.5. klo 19 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini
La 14.5. klo 14 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini
La 14.5. klo 19 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini
To 19.5. klo 19 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini
Pe 20.5. klo 19 Kemi – muistio puista, 
Tullimakasiini
Pe-la 20.-21.5. Kalamarkkinat
Täiköntorilla
La 21.5. Lasten lauantai
La 21.5. Skeittipuiston avajaiset

Tapahtumat
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Jos kiinnostuit Bändileiri-
toiminnasta, yhtyesoitosta tai etsit 
harjoitusvuoroja, ole yhteydessä: 

040 751 8013, tuomas.laajoki@kemi.fi. 
Tapahtumatoimiston järjestämät kahvila-
konsertit jatkuvat hiihtolomasta lähtien 
noin joka toinen keskiviikko kello 18.00. 
Meri-Lapin bändileiri järjestetään ensi 

kesänä 11. - 15.7.2022.
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Etävastaanotolla
saa apua vaivoihinsa 
vaikka kotisohvalta
TEKSTI: MATTI NIKKILÄ   |   KUVAT: MATTI NIKKILÄ JA PIXABAY.COM

Mehiläinen Länsi-Pohjan tarjoama 
Digiklinikka on maksuton kaikille 
alueen asukkaille. Lääkärin 
kannanoton lisäksi etäkäynnillä 
voidaan kirjoittaa tarvittavat 
reseptit ja lyhyet sairaslomat.

Mehiläinen Länsi-Pohja tarjoaa kaikille 
toiminta-alueensa asukkaille maksutto-
man lääkärin etävastaanoton Mehiläisen 
Digiklinikka-palvelun kautta.
 Digiklinikalla yhteys lääkärin kanssa 
hoidetaan etänä, ja sitä voi käyttää tieto-
koneella tai mobiilisovelluksessa. Palvelu 
onkin kasvanut koko ajan.
 - Koko toiminta-alueellamme oli viime 
joulukuun aikana yli 1000 digiklinikka-

käyntiä, linjajohtaja Maria Lovén Mehiläi-
nen Länsi-Pohjasta sanoo.
Apua tavallisimpiin vaivoihin 

Digiklinikalla voi hoitaa monia tavallisia 
terveydenhuollon ammattilaisen kannan-
ottoa vaativia asioita, kuten flunssa- tai 
koronaoireita ja virtsatieinfektioita. Jos 
vaivaa ei voi hoitaa etäyhteydellä, asiakas 
ohjataan terveyskeskukseen vastaanotolle.
 Suurin yksittäinen ryhmä yhteyden-
otoissa ovat tähän asti olleet ylähengi-
tystieoireet, eli yleistäen flunssat. Sen jäl-
keen tulevat ihosairaudet, kuten erilaiset 
ihottumat, ihon tulehdukset ja akne.
 - Iho-oireissakin Digiklinikka on kä-
tevä, sillä palvelussa voi lähettää lääkärin 
nähtäväksi kuvia, Lovén sanoo.

Mehiläinen Länsi-Pohjan vastaava lääkäri Hanna Korpela 
sanoo, että Digiklinikka tukee erinomaisesti paikallista vastaanottoa.

Lääkärin kannanoton lisäksi etävastaan-
otolta kirjoitetaan tarvittavat reseptit ja 
joskus lyhyet sairaslomatkin.
 Lovén ja vastaava lääkäri Hanna Kor-
pela sanovat, että Digiklinikka tukee pai-
kallista vastaanottoa.
 - Ilman Digiklinikkaa etävastaanotolla 
hoidettavat potilaat tulisivat terveyskes-
kukseen vastaanotolle.  
 Lovénin mukaan etävastaanotto näkyy 
myös akuuttiklinikalla niin, että lievem-
mät tapaukset siellä ovat vähentyneet.
 Monissa tapauksissa voi olla mukavam-
pi odottaa lääkärille pääsyä kotona, kuin 
terveyskeskuksen odotustilassa.

Digiklinikka 

Mehiläinen Länsi-Pohja tarjoaa palvelun 
maksuttomana kaikille toiminta-alueensa 
asukkaille. Palvelu on auki vuorokauden 
ympäri, kaikkina päivinä. Sen kautta saa 
yhteyden lääkäriin joka päivä kello 6 - 24.
 Palvelu toimii tekstipohjaisesti ja siinä 
voi lähettää kuvia. Videoyhteyttä ei ole. 
Pelkät reseptiuusinnat hoituvat edelleen 
terveyskeskuksen tai muun reseptin kir-
joittaneen tahon kautta.
 Etävastaanotolle pääsee joko OmaMehi-
läinen-palvelun kautta tai mobiilisovelluksella.
  
 

Lisätietoja palvelusta: https://mehilainenlansipohja.fi/etavastaanotto/



Elokuvaohjaaja ja -tuottaja Joonas Berghäll 
on innoissaan viimeisimmästä projektis-
taan. Sonata Arctican uusi musiikkivideo 
on valmis ja odottaa julkaisua. Osa vide-
osta kuvattiin Kemin uimahallissa.
 - Levy-yhtiö oli innoissaan näkemäs-
tään materiaalista..
 Paikkaa ei videolla tunnista Kemin ui-
mahalliksi, mutta se olikin yksi Berghällin 
tavoitteista.
 Seuraavassa projektissaan Berghäll tuot-
taa tämän vuoden aikana Kemin kaupun-
gille 16 - 18 videota, joissa hän tarkkailee 
kaupunkia uudesta kulmasta.
 - Yksi aiheeni on se, kuinka Kemissä 
voisi tehdä elokuvan. Toivonkin, että voisin 
tehdä seuraavaa produktiotani Kemissä.
 Berghäll luettelee, että mukana on myös 

yrittämistä, asumista ja harrastamista kä-
sitteleviä teemoja.
 - Haluan tehdä myös yhden videon sii-
tä, millainen Kemi on turisteille.

Pohjoinen vetää 

Berghäll on viettänyt lapsuuttaan Kemis-
sä, mutta asunut usealla paikkakunnalla 
Suomessa.
 - Äitini työskenteli aikoinaan Kemissä 
lääkärinä, ja hän muutti myöhemmin ta-
kaisin pohjoiseen. Aina loma-aikoina kä-
vin täällä. Itse muutin pohjoiseen kolme 
vuotta sitten.
 Berghäll sanoo, että muutto pääkau-
punkiseudulta pohjoiseen tuntui, kuin oli-
si päässyt pois vankilasta.

Arkinen voimavaraksi 

Pohjoisessa yöaika ja hiljaisuus voivat olla 
voiman lähteitä. Berghäll kertoo, että hän saa 
voimaa jo silloin, kun katsoo ikkunasta ulos.
 - Asun Tervolassa Louella, ja Louejoki 
on oikeastaan kauneimmillaan silloin, kun 
se on synkimmillään.
 Samaan henkeen Berghäll korostaa sitä, 
kuinka kemiläiselle arkiselta vaikuttavat asi-
at pitäisi osata kääntää voimavaraksi. Yksi 
esimerkki löytyy Ajoksen uimarannalta, 
jota voi hänen mukaansa verrata Yyteriin.
 - Olen nähnyt rantoja Afrikassa ja Long 
Islandilla, sekä Venice Beachin ja Copaca-
banan. Ajos ei häviä niille yhtään.

Joonas näyttää 
Kemiä uusin silmin
TEKSTI JA KUVA: MATTI NIKKILÄ

Joonas Berghäll haluaa, että kemiläiset osaisivat kääntää arkiset asiat voimavaraksi.

Joonaksen vuosi 

•	 Elokuvaohjaaja	Joonas	Berghällin  
 ohjaama videosarja, jossa 
 tarkkaillaan Kemiä.
•	 Videoita	julkaistaan	16	-	18
 eri verkkoalustalla.
•	 Pääosa	videoista	julkaistaan	vuoden		
 2022 aikana.
•	 Videot	tulevat	nähtäville	Kemin	
 kaupungin Facebook -sivulle sekä  
 YouTube-kanavalle

Ohjaaja Joonas Berghäll tekee videosarjan, jossa hän haluaa 
innostaa kääntämään arkisia asioita kemiläisten voimavaraksi. 

Joonas Berghäll 

•	Syntynyt	Kemissä	vuonna	1977.
•	Elokuvatuottaja,	käsikirjoittaja	ja	ohjaaja.

•	Sai	vuonna	2011	parhaan	
dokumenttielokuvan Jussi-palkinnon 

Mika Hotakaisen kanssa 
elokuvasta Miesten vuoro.
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Kemin kaupunginkirjasto tarjoaa 
asiakkailleen neuvontaa digi-
asioissa. Työstä vastaa kulttuuri-
koordinaattori Seppo Suopajärvi.

Kemin kaupunginkirjaston toimistokäytä-
vällä yhdessä ovessa lukee kulttuurikoor-
dinaattori Seppo Suopajärven nimi. Sen 
alla on täydennyksenä lemipinimi, joka 
kertoo hänen toimenkuvastaan: Digi-
Seppo.
 Digi-Seppoa on voinut tavata viime 
vuosina kaupunginkirjaston lehtisalissa, 
opintosalissa ja Kemikammarilla. Hän an-
taa erityisesti senioreille tarkoitettua neu-
vontaa, jossa voi käydä hakemassa apua 
älykännyköiden, tablettien tai muiden digi-
laitteiden käyttöön.

Satoja käyntejä vuodessa 

Seppo Suopajärvi on tehnyt työtä vuo-
desta 2018 asti. Jatkossa hänet tavoittaa 
pääasiassa kaupunginkirjastosta.
 - Minulla on ollut vuodessa noin 250 - 
300 asiakaskäyntiä.
 Jotkut saattavat kysyä apua älykänny-
kän päivittämiseen tai sovellusten löytä-
miseen, toisilla voi olla hankala ottaa hal-

tuun esimerkiksi verottajan tai pankkien 
palveluita.
 - Vain muutamia kertoja on käynyt 
niin, että en ole pystynyt auttamaan. Sil-
loin laitteet ovat vaatineet huoltoliikettä.
 Digineuvonnassa eettiset rajat ovat sel-
vät. Suopajärvi muistuttaa, että neuvon-
nassa ei katsota asiakkaan salasanoja tai 
tunnuksia eikä asioida asiakkaan puolesta.

Toistoilla oppii

Opastajalla on muutamia valmiita suosituk-
sia käyttäjille. Tabletti on helpompi käyt-
tää, jos kännykän näyttö jää liian pieneksi.
- Suosittelen myös kaikille mobiilivar-
menteen käytöönottoa. Se helpottaa huo-
mattavasti pankkien ja verottajan sivujen 
käyttöä.  
 Suopajärvi korostaa neuvonnassa tois-
ton merkitystä. Kun harjoittelee asian 
monta kertaa, sen oppii.
 - Joskus käy niin, että asiakas pyytää 
uudelleen aikaa, koska edellisellä kerralla 
harjoiteltu asia on unohtunut.
 Silloin varataan uusi aika ja harjoitel-
laan uudelleen. Uudelleen neuvominen ei 
haittaa.
 - Jotkut kysyvät minulta, miten minä 
en koskaan hermostu. Vastaan, että minä 
olen ollut myös peruskoulun opettaja.

Digiasiat 
kuntoon 
Sepon 
avulla

TEKSTI JA KUVA: MATTI NIKKILÄ

Digineuvonta 

•	Kemin	kaupunginkirjasto	tarjoaa  
	 digineuvontaa	tiistaisin	kello	12-16,		
 keskiviikkoisin kello 9-15 ja 
 torstaisin kello 9-12.
•	Neuvonnan	kautta	voit	saada	
 neuvoja ja apua tietokoneen, matka- 
 puhelimen, tabletin tai muun 
 mobiililaitteen sekä sähköisten 
 palvelujen käyttöön.
•	Ajanvaraukset	neuvontaan	kulttuuri-	
 koordinaattori Seppo Suopajärveltä  
 numerosta 0400 328 435 tai 
 osoitteesta seppo.suopajarvi@kemi.fi

Kulttuurikoordinaattori Seppo ”Digi-Seppo” Suopajärvi 
auttaa asiakkaitaan digilaitteiden käytössä.
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Helmikuun alusta kaupunginkirjaston innok-
kaimmat asiakkaat ovat pystyneet asioimaan 
kirjastossa aukioloaikojen ulkopuolellakin. 
Vaikka kirjasto suljetaan, pääsee omatoimi-
kirjastoon sisälle omalla kirjastokortilla.
 - Kävijä voi viettää aikaa kirjastossa, nou-
taa varauksia ja lainata kirjoja, sanoo kirjas-
topalveluista vastaava Sakari Niemelä.

Aivan kaikkia palveluita omatoimiaikana 
ei voi käyttää. Tulostaminen tai konsolipe-
lien lainaaminen ei onnistu. Myös kirjas-
ton toinen kerros on silloin suljettu.
 - On kuitenkin merkittävää, että kos-
ka lehtisali muutti joulukuussa kirjaston 
tiloihin, asiakkaat pääsevät nyt myös luke-
maan lehtiä omatoimiaikana.

Sopii tottuneille käyttäjille 

Niemelä sanoo, että omatoimiaika sopii 
erityisesti niille, jotka ovat tottuneet käyt-
tämään kirjastoa. Omatoimikirjastoon pää-
seminen edellyttää, että kirjastokortti on voi-
massa, ja että muistaa oman pin-koodinsa.
 - Koodi on sama, jota käytetään silloin, 
kun kirjaudutaan verkkokirjastoon, Nie-
melä kertoo.
 Kulttuurikeskuksessa on tuohon aikaan 
muuta toimintaa, joten myös aulan vahti-
mestari on omatoimiaikana paikalla raken-
nuksessa.

Oma asiakaskunta 

Aukioloajat ovat laajentuneet myös aa-
muisin. Itsepalveluaikana kirjaston ovet 
ovat auki normaalisti, ja asiakkaat voivat 
esimerkiksi lainata kirjoja automaatilla.
 - Muista kunnista, joissa vastaava pal-
velu on olemassa, on kuulunut kokemuk-
sia, joiden mukaan omatoimikirjastoon on 
syntynyt oma asiakaskuntansa.

Laajennetut aukioloajat 

Omatoimikirjasto on käytettävissä maa-
nantaista torstaihin kello 19 - 21 ja per-
jantaisin kello 17 - 19.
 Kirjastoon pääsee näyttämällä korttia 
kirjaston oven pielessä olevaan lukijaan, ja 
syöttämällä lukijaan oma pin-koodi. Koo-
din saa kirjastosta. Jokaisen omatoimi-
käyttäjän tulee kirjautua kirjastoon sisälle 
henkilökohtaisesti. Jos vanhempi käyttää 
lapsiensa kanssa omatoimiaikaa, voi van-
hemman kirjautuminen riittää, mutta van-
hempi on myös vastuussa lapsistaan.
 Aukioloaikojen ulkopuolella valvonta-
kamerat ovat käytössä. Kameratallenteet 
poistetaan automaattisesti kahden viikon 
jälkeen.
 Itsepalveluajalla kirjastoon voi tulla jo 
kahdeksalta aamulla kello yhdeksän sijaan. 
Kaikkiaan kirjasto on parhaina päivinä asiak-
kaiden käytössä kello 8 - 21.

Kirjastoon 
pääsee iltaisinkin
Kaupunginkirjasto käynnisti omatoimiajan helmikuun alussa. 
Aamujen itsepalveluajan kanssa se tekee kirjaston käytön 
mahdolliseksi parhaina päivinä kello 8 - 21. 

TEKSTI JA KUVA: MATTI NIKKILÄ

Omatoimikirjastoon pääsee näyttämällä kirjasto-
korttia kirjaston oven pielessä olevalle lukijalle
ja syöttämällä siihen pin-koodin, kertoo kirjasto-
palveluista vastaava Sakari Niemelä.
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Kemin vanhin urheiluseura VPK:n voimis-
telu- ja urheiluseura Kunto aloitti viime 
vuosisadan alkuvuosina. Harjoituksia pidet-
tiin aluksi lämpiminä vuodenaikoina kasar-
min kentällä ja ilmojen kylmettyä palokun-
nantalolla. Kunnon toiminta siirtyi VPK:n 
mukana 1927 valmistuneelle Kemin Pirtille. 
Myös työväen urheiluseurat Kemin Into, 
Karihaaran Tenho ja Karjalahden Ihme toi-
mivat taustayhteisöjensä tiloissa työväenta-
loilla. Vuonna 1929 perustettu Karihaaran 

Karu aloitti takavarikoidussa ja Suojalaksi 
uudelleen nimetyssä Karihaaran työväen-
talossa yhdessä suojeluskunnan, lottien ja 
eräiden muiden järjestöjen kanssa.
 1950-luvun alkuvuosina Kemin Into 
suunnitteli oman urheilutalon rakentamista 
Kivikolle. Vanhan työväentalon tuhoudut-
tua tulipalossa 1954 Into luopui suunnitel-
masta ja siirsi hankkeeseen jo myönnetyt 
veikkausvoittovarat uuden työväentalon 
urheilusalien rakentamiseen. Onni Ermalan 
suunnittelema uusi työväentalo nousi tal-
koilla Valtakadulle vuonna 1955. Kemiläiset 
saivat käyttöönsä ensimmäiset nimenomaan 
urheilun ja liikunnan tarpeita varten suunni-
tellut tilat. Kemin työväentalo oli liikunta-
käytössä viime vuosiin saakka.
 Vuoden 1948 Lontoon olympialaisten 
jälkeen kaupunki lunasti kisojen arkkiteh-

TEKSTI: TIMO HIETALA, ARTO LAAKSO
KUVAT: KEMIN HISTORIALLISEN MUSEON VALOKUVA-ARKISTO

Palokunnantalolta 
monitoimihalliin –
Kemin sisäliikunta-
tilojen historiaa

1960-luvulle	saakka	Kemin	
sisäliikuntatilojen rakentaminen 
oli etupäässä yhdistysten ja 
järjestöjen harteilla. Urheiluseurat 
käyttivät myös kouluja ja muita 
kaupungin tiloja toimintaansa.

tuurikilpailussa pronssia voittaneen Ilmari 
Niemeläisen suunnitelman Kemin urheilu-
keskuksesta. Keskus ei sellaisenaan koskaan 
toteutunut, mutta siihen sisältyneet urhei-
lutalo ja uimahalli rakennettiin seuraavilla 
vuosikymmenillä. Talkoilla rakennettu Uki 
Heikkisen suunnittelema SVUL:n Länsi-
pohjan piirin omistama Kemin urheilutalo 
valmistui 1961. Legendaarinen Kemin Urkki 
purettiin vuonna 2012.
 Kuusikymmentäluvun alussa Kemissä 
käytiin keskustelua uimahallin rakentami-
sesta. Kaupunginhallitus asetti 1962 työ-
ryhmän miettimään uimahalli-teatteritalon 
rakentamista, joka johti siihen, että parin 
vuoden päästä kaupunki tilasi uimahallin 
suunnitelman Aarne Ervin arkkitehtitoi-
mistolta. 1960-luvun puolenvälin heikko 
työllisyystilanne aikaisti rakennustöitä, ja 
kemiläiset pääsivät nauttimaan uimahallista 
lokakuussa 1967.
 Seuraavan laadullisen hyppäyksen Ke-
min liikuntapaikoissa mahdollisti am-
mattikoulun liikuntasalin valmistuminen 
vuonna 1975. Myöhemmin Tervahallina 
tunnetussa rakennuksessa oli iso neljään 
lohkoon jaettava iso sali sisäpallopelejä ja 
voimistelua varten sekä erilliset tilat pai-
nille, nyrkkeilylle ja muille kamppailula-
jeille. Keilahalli nousi Tervahallin viereen 
1988. Tervahalli ja keilahalli poistuvat 
käytöstä lähitulevaisuudessa ja ne korvaa-
va monitoimihalli rakennetaan uimahallin 
yhteyteen.

Parhaimmillaan yli 150 000 asiakkaan kävijä-
määrä kertoo Aarne Ervin suunnitteleman Kemin 
uimahallin vuodesta toiseen kestävästä suosiosta. 
Uimahallin avajaisia vietettiin 21.10.1967.

Kemin urheilutalo Koulukadun ja Kirkkopuistokadun 
kulmassa. Rakennus purettiin heinäkuussa 2012. 



Vihreä ja kestävä Kemi on kaupunkistrategiaan kuuluva toimintamalli. 
Se koostuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, Hinku-verkostoon 
kuulumisesta (kohti hiilineutraalia kuntaa), Energiatehokkuus-
sopimuksesta, ISO 14001 ympäristösertifikaatista ja tietenkin 
monenlaisesta konkreettisesta tekemisestä.

Vihreä ja kestävä Kemi on siis myös
• kukkaniitty Mansikkanokalla
• aurinkopaneeleita LumiLinnan, Pajarinrannan, uimahallin ja lämpölaitoksen katolla
• Sitoumus2050 muovin vähentämisestä ja lajittelun lisäämisestä
• Vihreä lippu ja vihreää toimintaa kouluilla, päiväkodeissa ja toimintakeskuksissa
• kaukolämpöä tuottava biolämpölaitos 
• liiketunnistimia, himmentimiä ja led-valaisimia sisällä ja ulkona
• puiden istutusta ja vehreää kaupunkimaisemaa
• kalusteiden kierrätystä
• roskien keräämistä ja siivoustalkoita kouluilla, uimarannoilla, kaupungilla ja metsissä
• jätteiden lajittelua, jätemäärien seurantaa ja vähentämistä
• maksuttomia joukkoliikennetempauksia 
• vihreitä ja kestäviä tapahtumia
• luontoystävällisillä pesuaineilla siivoamista
• yhteistyötä paikallisesta globaaliin
• ideointia, kokeiluja, kyselyjä
• kestäviä kriteerejä hankinnoissa
• kaupunkipyöriä, virkavillareita ja muksubusseja
• sähkö- ja hybridiautoja
• joulukuusien kierrätystä herkuksi hevosille, aaseille, alpakoille
 ja kameleille
• Vihreä teko -kunniamainintoja
• kasvisruokailun edistämistä ja hävikin pelastamista hyvikiksi
• hirsirakenteinen päiväkoti energiatehokkuusluokkaa A
• päiväkodin luonnonmukainen kuntta- eli siirtovarvikkopiha
• vieraskasvien kitkemistä
• vaellusreittejä ja kevyen liikenteen verkostoja
• paperin kulutuksen vähentämistä
• siirtolapuutarhoja, palstaviljelmiä ja kaupunkiviljelyä
• geolämpöä, -kylmää, lämmönsäätöohjauksia ja 
 lämmöntalteenottoa
• vesihanojen virtaaman rajoittimia
• jatkuvaa parantamista 

sekä tästä kaikesta kertomista. Jokainen 
voi tehdä jotain – pientä tai suurta, sillä 
kestävä kehitys on velvollisuutemme 
tuleville sukupolville.

Vihreä ja kestävä Kemi 
– mitä se on?
TEKSTI: EIJA KINNUNEN
KUVAT: EIJA KINNUNEN, SENJA RAAPPANA
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Tutut kasvot Tanja Kavasvuo ja Venla-Eeva 
Kakko näkyvät Kemin taidemuseossa tu-
tuissa tehtävissä, mutta uusilla nimikkeillä.
 Kavasvuo on nyt museonjohtaja ja 
Kakko aloittaa museon intendenttinä. Mo-
lempien taustalta löytyy pitkä työhistoria 
kaupungilla. He ovat molemmat tehneet 
töitä muun muassa historiallisessa museos-
sa ja taidemuseossa. Taidemuseon inten-
dentti Kavasvuo on ollut vuodesta 2014.

Työt maistuvat 

Kakko kertoo olevansa innoissaan uudesta 
tehtävästään.
 - Aloitin työt Kemissä vuonna 2013. 
Olen ollut muun muassa Tanjan sijaisena 

Taidemuseota 
tehdään ihmisille
TEKSTI JA KUVA: MATTI NIKKILÄ

intendenttinä. Kun tämä tehtävä avautui, 
se oli kuin minulle tehty.
 Ennen haastattelua Kakko varoittaakin, 
että aiheesta irtoaa häneltä keskusteltavaa. 
Hänen opiskelutaustansa on taidehistorias-
ta. Ja totta se on, aihe on selvästi mieluinen.
 Myös Kavasvuolle uusi tehtävä mais-
tuu. Hänen työroolinsa on kasvanut nyt 
museon johtajaksi. Viimeisen reilun vuo-
den hän oli museon virkaa tekevä johtaja, 
tämän vuoden alusta hänet vakinaistettiin.

 Valtakunnallisestikin suosittu 

Korona-aika on vaikuttanut myös Kemin 
taidemuseoon. Ensimmäinen koronavuosi 
laski selvästi kävijämääriä, ja silloin kävijä-

Taidemuseon johtaja Tanja Kavasvuo ja intendentti Venla-Eeva Kakko nauttivat 
sekä kokoelmien hoitamisesta, että yleisön parissa työskentelemisestä.

tavoitteesta jäätiin. Viime vuosi oli selväs-
ti parempi. Kävijöitä oli noin 17 000.
 - Tavoitteemme on, että pyrimme ylit-
tämään käynneissä kaupungin asukaslu-
vun. Tavallisesti onnistumme siinä, ja se 
on valtakunnallisestikin hyvä tulos, Kavas-
vuo toteaa.
 Kemin taidemuseoon sisään astumiseen 
on matala kynnys, sillä esimerkiksi pääsy-
maksuja ei peritä. Jatkossa vierailuja lisän-
nee myös se, että Kulttuurikeskukseen on 
muodostumassa aito kulttuurikeskittymä, 
kun yhä useampi kulttuurin toiminto siir-
tyy sinne.

Ihmisten parissa 

Kakko vastaa alueellisesta vastuumuseo-
työstä. Siinä toimialue on Muoniosta 
Simoon, ja siihen kuuluu muun muassa 
kuntien kokoelmista huolehtimista.
 Pienessä museossa tehtävien kenttä on 
laaja. Intendentin työhön kuuluu lisäksi 
markkinointia, yleisön parissa työskentelyä, 
kuvankäsittelyä ja tapahtumatuotantoa.  
 Samalla tavalla myös museon johtajan 
täytyy tehdä muutakin, kuin laskea bud-
jetteja. Johtaja osallistuu kokoelmien hoi-
toon, näyttelytoimintaan, markkinointiin 
ja yleisötyöhön.
 - Enkä olisi halunnutkaan pelkästään 
toimistoon. Tätä työtä tehdään ihmisille, 
Kavasvuo sanoo.

T Ö I S S Ä  K E M I S S Ä

Tanja Kavasvuo ja Venla-Eeva Kakko nauttivat sekä kokoelmien, 
että ihmisten parissa työskentelemisestä. 

K E M I L Ä I N E N  1 / 2 0 2 214



15K E M I L Ä I N E N  1 / 2 0 2 2

Monet pääkaupunkiseudulla asuvat entiset  
kemiläiset kokoontuvat säännöllisesti puimaan 
Kemin kuulumisia Kemin Praatiksi nimettyyn 
kokoontumiseen Helsingissä. Vuodesta 1990 
mukana olleen Martti Raikamon sanoin: 
 - Kokoonnuttiin sopivin väliajoin Bot-
talle, kuultiin Kemi-aiheinen alustus ja 
syötiin omakustannushintaan lohisoppaa 
ja ruisleipää sekä juotiin kahvit. Praatattiin 
keskenämme, sillä meitä yhdisti kemiläi-
syys, joka ei lähde meistä kulumallakaan, 
kuten vuodet ovat osoittaneet.
 Kemiläiset talouselämän ja kulttuurin 
vaikuttajat ovat ottaneet hyvin vastaan 
kutsun tulla kertomaan oman alansa uuti-
sia. Esitelmät ovatkin tilaisuuden `suola`. 
Esitelmän pitäjä saa palkkioksi vatsan täy-
deltä lohisoppaa ja lämpöiset villasukat. 
Kokoonkutsujana pitkään toiminut Vappu 
Hopeavuo muistelee, että suuren suosion 
saanut Esko Valtaoja oli pitänyt yleisöä 

viihdyttävän puheen Kemin 140-vuotis-
juhlissa ja kutsui hänet Praatiinkin.  Myös 
kirjailija Ritva Kokkolan esitelmä sai kan-
nustavan vastaanoton Praatissa.
 - Keskustelu olisi voinut jatkua vaikka 
aamuun asti, hän toteaa. 
 Kerta toisensa jälkeen Bottan iso juh-
lasali täyttyy puheensorinasta paitsi esi-
telmän innoittamana myös siksi, että voi 
tavata ehkä kauankin kadoksissa olleita 
ystäviä ja koulutovereita.
 
Lohisoppaa ja kohtaamisia

Säännöllisesti Praatin illoissa mukana ollut 
Irja Koskinen on ylpeä tapahtumasta:
 - Ihmiset ovat aikoinaan tulleet pääkau-
punkiseudulle eri puolilta Suomea. Kun pu-
heeksi on tullut Praati, olen saanut muilta 
hämmästyneen, arvostavan ja kateellisenkin 
kommentin illasta, ohjelmaan kuuluvasta 

TEKSTI JA KUVA: PIRJO LACKBERG OS. LAAKKONEN

Praati ottaa 
postituslistalleen koko

 ajan uusia jäseniä. Listalle 
pääsee ilmoittautumalla 

nykyiselle kokoonkutsujalle: 
pirjo.lackberg@

gmail.com

Kemin Praati vaalii 
kotiseuturakkautta 
pääkaupunkiseudulla

asiantuntijan esitelmästä ja keskustelusta 
lohisopan ääressä. Aino Tarjanne toteaa:
 - Tapaamisen arvo on mittaamaton. Saan 
tavata Karihaaran, Pajusaaren ja kantakau-
pungin ystäviä sekä vasta nyt tutustua veit-
siluotolaisiin. Esitelmät ovat olleet paitsi 
nykytilannetta valaisevia myös viihdyttäviä. 
 Praatilaiset ovat iloinneet Kemin me-
nestyksestä, kuten suurinvestoinneista 
Pajusaareen, mutta kauhistelleet Veitsi-
luodon tehtaiden lopettamista. Praatissa 
seurataan siis tarkkaan Kemin uutisia ja 
toivotaan Kemille menestystä. Vuonna 
2019 Kulttuuri- ja tiedesäätiö Kemi 2000 
myönsi Praatille apurahan kotiseuturak-
kauden ylläpitoon pääkaupunkiseudulla.
 Koronan aikana Praatilaiset eivät ole ko-
koontuneet. Tapahtumista ja ilmestyneistä 
kirjoista on tiedotettu sähköpostitse. Seu-
raava tapaaminen järjestetään Helsingissä 
16.3.2022, mikäli koronatilanne sallii.

Praatilaiset ottavat innokkaasti vastaan 
Kemistä tulleita talouselämän ja kulttuurin asiantuntijoita. 
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Kemin nuorisotoimi sai mieleiset 
tilat	Huvikummusta.	Kauppias	Niilo	
Penttilän rakentama kiinteistö palaa 
nyt monessa mielessä juurilleen. 

Kemin nuorisosihteeri Tanja Paaso-Rantala 
ja nuorisotyöntekijä Päivi Syväjärvi istuu-
tuvat hyvällä tuulella sohvalle Huvikum-
mussa. Kuvauspaikaksi sohva on kuvaava, 

sillä juuri sitä Kemin keskusta on kaivannut: 
paikkaa nuorisolle, jossa he voivat istua.
 Huvikummun nuorisotila (tuttavalli-
semmin ”nuokku”) avasi ovensa tammi-
kuun 22. päivä. Se paikkaa useampaakin 
nuorison kokemaa aukkoa. Vanhempiin 
nuoriin keskittyvää nuorisotilaa on kaivat-
tu, ja kaupungin keskustasta on puuttunut 
nuorisotila kokonaan.
 - Yläkoululaiset ja sitä vanhemmat nuo-

ret tarvitsevat oman kokoontumispaikkan-
sa. Viime aikoina nuoret ovat kerääntyneet 
tilan puutteessa viettämään aikaansa mar-
keteille, pitserioihin tai rautatieasemalle, 
Paaso-Rantala sanoo.
 Hänen mukaansa Huvikumpu on hyvä 
talo nuorisotyölle.
 - Toivottavasti pystymme jatkamaan 
tässä pitkään.

Pelkkä istuminen on sallittu 

Sohva on monella tavalla merkityksellinen 
nuorisotilan toiminnassa. Yksi houkuttele-
va tekijä voi olla se, että siltä pääsee muka-
vasti pelaamaan konsolipelejä. Mutta pelaa-
miseen ei ole mitään pakkoa.
 - Tänne saa tulla vain olemaan. Kaik-
kien ei tarvitse osallistua mihinkään, vaik-
ka ohjelmaa onkin.

Tervetuloa nuokulle 
Huvikumpuun
TEKSTI JA KUVAT: MATTI NIKKILÄ

Uusi sohva odottaa nuoria Huvikummun nuokulla. Nuorisosihteeri 
Tanja Paaso-Rantala ja nuorisotyöntekijä Päivi Syväjärvi sanovat, että tilaa on kaivattu.
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Kun nuorisotila avaa Huvikummussa, talo palaa 
tietyssä mielessä entiseen. Huvikumpu on ollut 
pitkään ja useaan otteeseen nuorison käytössä.
 - Siellä tanssittiin diskossa, kun Elviksen kuo-
lemasta kuultiin, muistelee Kyösti Karjalainen 
Kemin matkailuoppaista.
 Huvikumpuna nykyään tunnettu talo on 
yksi ensimmäisiä Kemin kaupunkiin raken-
nettuja asuinrakennuksia. Sen rakennutti 
kauppias	Niilo	Penttilä	vuonna	1874.	Hän	
oli kysynyt itselleen useampaakin tonttia ja 
aikeinaan hänellä oli rakentaa kauppakamari.
 Ensimmäiseksi pihaan nousi nykyinen piha-
rakennus, jonka hirret siirrettiin paikalle Simos-
ta. Päärakennuksenkin hirret ovat tiettävästi 
uusiokäytössä, sillä niiden kerrotaan olevan 
peräisin Kuivaniemeltä puretusta kirkosta.
 Rakennuksen ulkovuoressa on havaittavis-
sa uusgoottisia piirteitä, jotka ovat säilyneet 
tähän päivään saakka.

Penttilän tarina talossa ei kuitenkaan ole 
järin pitkä.
 - Hän oli myös taidokas tullaamattoman 
tavaran maahantuoja, mutta jäi kiinni siitä jo 
vuoden päästä, Karjalainen sanoo.
	 Penttilä	sai	tuomion	vuonna	1876,	ja	vuon-
na 1878 hänet pakotettiin konkurssiin. Lopul-
ta talo päätyi velkojien haltuun. Kauppias 
Penttilä itse kuoli vuonna 1880.
 - Kun talo päätyi velkojille, talossa asui vuok-
ralla herra asessori ja ritari H. F. Hermansson, 
Karjalainen sanoo.
 Vuonna 1885 talo aloitti uransa kaupungin 
palveluksessa. Silloin siitä tuli kaupungin 
virastotalo. Sen jälkeen talossa on ollut hyvin 
monenlaista toimintaa.
 Penttilän kiinteistössä on toiminut myös 
järjestysoikeus, rahakamari ja kansakoulu 
sekä opettajan asunto. Myöhemmin talossa 
toimi lennätin, Kemin ensimmäinen kirjasto eli 

yleinen lainakirjasto ja säästöpankki.
 Ennen Kemin kirkon rakentamista talossa 
järjestettiin myös jumalanpalveluksia. Sota-
aikana kiinteistössä oli saksalaisten sota-
sairaala, jossa oli sata vuodepaikkaa. Myös 
Sortavalan tyttölyseo toimi tiloissa ennen 
kuin tyttölyseo sai tilat nykyisen uimahallin 
vieressä sijaitsevasta rakennuksesta. 1950 - 
1960	-luvuilla	talossa	toimi	apukoulu.
	 Nuorison	vapaa-ajan	toiminnassa	Penttilän	
talo on ollut mukana 1970-luvulta lähtien.
Siltä ajalta moni muistaa nykyään erityisesti 
Huvikummun diskot.
 Huvikummussa on toiminut siitä lähtien 
monenlaista nuorisotyötä. Myös musiik-
kiopisto toimi tiloissa jonkin aikaa. Viime 
vuosina Huvikummussa on ollut neuvola ja 
lastenkulttuurikeskus. Lastenkulttuurikes-
kus muuttaa nyt uusiin tiloihin kulttuurikes-
kukseen.  

Kauppias Niilo Penttilän rakennuttama talo on 
yksi ensimmäisistä Kemin kaupunkiin rakennetuista 

kiinteistöistä. Nykyään se tunnetaan paremmin Huvikumpuna.

Nuoriso on viihtynyt Penttilän talossa

Paikalla on aina nuorisotyöntekijä, jonka 
kanssa nuori saa jutella. Tai haastaa hänet 
vaikka kilpaan pelissä.
 Suosituinta tekemistä nuorisotilalla on 
Paaso-Rantalan mukaan ehdottomasti kok-
kaaminen.
 - Se on mielekästä tekemistä, jossa saa 
viettää aikaa kavereiden kanssa. Ja loppu-
tuloksena saa ruokaa.
 Takitsun nuorisotila Takajärvellä on 
suunnattu hieman laajemmalle joukolle. 
Siellä saavat käydä kaikki ekaluokkalai-
sesta lähtien. Hepolassa puolestaan toimii 
Luotolan nuorten ylläpitämä nuorisotila 
Siipi.

Korona ollut raskas nuorille 

Korona-aika on ollut nuorisolle todella 
vaikeaa. Pahimmillaan tilarajoitukset ovat 
aiheuttaneet nuorille suorastaan kohtuut-
toman tilanteen.
 - Jos esimerkiksi tilarajoitus nuoriso-
tilalla on kuusi henkeä, se tarkoittaa, että 
kahden ohjaajan lisäksi tilaan saa tulla yhtä 
aikaa vain neljä nuorta.
 Nytkin korona saattaa huolettaa nuo-
ria. Tämän vuoksi Huvikummussa tilat on 
järjestetty niin, että niissä on mahdolli-

suus säilyttää etäisyyttä toisiin. Käsidesiä 
ja maskeja on tarjolla.
 Uudet tilat palvelevat siis koronasta 
huolimatta. Ja vaikka sohva onkin tärkeä, 
nuorisotyö ei aio jäädä sille löhöämään.
 Kesähelteillä nuoret ovat luonnollisesti 
mieluummin rannassa ja puistoissa. Silloin 

työntekijätkin liikkuvat enemmän siellä.
 Yksi työväline tässä on liikkuvan nuori-
sotyön palkittu Puuha-Paku.
 - Kun paku on pysähtyy jonnekin, mei-
dän väkemme kertoo nuorille, että tarjol-
la on kahvia. Se on kelvannut aina, Paaso 
Rantala toteaa.



Kemi sai 
kaupunkistrategian

Kesäkuussa 2021 valittu uusi kaupun-
ginvaltuusto päivitti kaupunkistrategian 
ohjaamaan kaupungin kehittämistä ja 
toimintaa. Uusi kaupunkistrategia perus-
tuu arvioon kunnan nykytilanteesta sekä 
tulevista toimintaympäristön muutoksista 
ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävi-
en toteuttamiseen. Kaupunkistrategias-
sa valtuusto päättää kunnan toiminnan 
ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 
Vuosittainen talousarvio ja -suunnitelma 
laaditaan siten, että ne toteuttavat kau-
punkistrategiaa ja edellytykset kunnan 
tehtävien hoitamiseen turvataan. 
 Käynnissä olevalle valtuustokaudelle 
tavoitteeksi asetettiin kaupunkistrategian 
vaikuttavuuden ja arvioinnin terävöittä-
minen. Uusi kaupunginvaltuusto aloitti 
strategiatyönsä kokoontumalla seminaa-
riin 10.9.2021. Seminaarissa valtuusto 
arvioi kaupungin vision, arvojen ja mis-
sion päivitystarvetta sekä kartoitti toimin-
taympäristön nykytilaa ja muutoshaasteita 
valtuustokaudelle 2021–2025. Valtuuston 
strategiaseminaarin jälkeen strategiatyötä 
jatkettiin viranhaltijoiden toimesta sekä 
järjestettiin strategiaseminaareja kaupun-
ginhallitukselle, kaupunginvaltuustolle, esi-
henkilöille ja lisäksi strategia oli henkilöstön 
tutustuvana, arvioitavan ja kommentoitava-
na. Saadun palautteen pohjalta kaupungin 
johtoryhmä työsti kaupunginhallitukselle ja 
kaupunginvaltuustolle ehdotuksen uudeksi 
kaupunkistrategiaksi vuosille 2021–2025.
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TEKSTI: JUKKA VILEN   |   KUVA: KEMIN KAUPUNKI

Strategiaan voi tutustua 
kaupungin www-sivulla 

https://www.kemi.fi/
kaupunki-ja-hallinto/
strategia-ja-talous/

strategiat-ja-ohjelmat/

Kemin kaupunki on suuri sote-alan työn-
antaja ja meillä voi työskennellä useissa 
erilaisissa työyksiköissä ja ammateissa. Työ-
yhteisömme ovat moniammatillisia ja hyvät 
toimintaverkostot takaavat erinomaisen 
tuen niin uusille kuin pidempiaikaisillekin 
työntekijöillemme.
 Sijaisuudet ovat hyvä mahdollisuus tu-
tustua uusiin työpaikkoihin ja etsiä omaa 
paikkaa työelämässä. Määräaikaiset työ-
suhteet ovat usein myös reitti vakituiseen 
työsuhteeseen. Kemin kaupunki on kulu-

Kiinnostaako sote-alan
työ Kemin kaupungilla?

neen puolen vuoden aikana vakinaistanut 
yhteensä 41 määräaikaisen sosiaali- ja ter-
veysalan työntekijän työsuhteen.  
 Meillä on nyt haettavana niin vakituisia 
kuin määräaikaisiakin hoitoalan töitä eri 
yksiköissä. Myös hoitoalan kesärekry on 
avattu!
 Tarjoamme mukavan työympäristön, 
loistavat työkaverit ja moniammatillisen 
tiimin. Henkilöstön hyvinvointi on meille 
tärkeää ja olemme sitoutuneet työhyvin-
voinnin ja työturvallisuuden tavoitteelli-

seen kehittämiseen. Olemmekin tiettä-
västi ainoa kunta, jolle on myönnetty ISO 
45001:2018 Työterveys- ja työturvalli-
suussertifikaatti. Myös kestävä kehitys 
ja vihreät arvot ovat osa kaikkea toimin-
taamme ja Kemin kaupungilla on myös 
ISO 14001:2015 Ympäristösertifikaatti. 
 Kemissä arki on kiireetöntä, vaivatonta 
ja turvallista, yhdessä perheen ja ystävien 
kanssa – siis onnellista. Kemissä on help-
po elää, asua ja työskennellä.
 Tutustu ilmoituksiin ja jätä hakemuksesi 
Kuntarekryssä!

https://www.kuntarekry.fi/fi/
tyonantajat/kemin-kaupunki/
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K O L U M N I

Uutta liiketoimintaa, 
uusia yrityksiä
Kemin Digipolis Oy:n tehtävänä on kehittää erityisesti teol-
lisuutta, teollisuuspalveluita, tarjota yritysneuvontaa kaikille 
kemiläisille yrityksille, jotta kaupunkiin syntyy uutta liike-
toimintaa ja uusia yrityksiä. Teollisen kehittämisen kärki on 
kiertotaloudessa, digitaalisissa ratkaisussa, puurakentamises-
sa. Yritysten vihreä siirtymä on tärkeää ja se nähdään myös 
tulevaisuuden kilpailukyvyn välttämättömänä rakennuspuuna. 

Äkillinen rakennemuutos - ÄRM

Vuosi 2021 oli Kemin kehittämisessä täysi ”sirkus”. Ensin 
riemuittiin biotuotetehdasinvestointia sitten rysähti Veitsi-
luodossa ja lisäksi korona ravisteli koko yhteiskuntaa. Kemi 
kumppaneineen järjestäytyi huippunopeasti ja äkillisen raken-
nemuutoksen työ käynnistyi. Siinä Digipoliksella on tärkeä 
rooli. Tarvitaan kasvua alueen yrityksiin ja toisaalta on houku-
teltava uusia yrityksiä erityisesti Veitsiluotoon. 

PK-kasvu

Digipolis puskee liikkeelle pk-yritysten kasvuohjelmaa yh-
dessä kumppanien kanssa. Yrityskyselyt ja haastattelut ovat 
menossa. Kasvun esteet ja yritysten tarpeet tunnistetaan. Sit-
ten käynnistetään toimenpiteet, jotka voivat olla koulutusta, 
sparrausta, valmennusta, yritysrahoituksen järjestämistä. 

Invest In Veitsiluoto

Alueelle on saatava myös uusia yrityksiä. Ei vain teollisuutta, 
vaan kaikkien alojen yrityksiä. Invest In Veitsiluoto -hankkeen 
alue on Kemi, Keminmaa, Simo ja keskeisenä kumppanina toi-
mii Stora Enso. Yhteistyö on lähtenyt jo hyvin liikkeelle ja 
erityisesti Veitsiluodossa nähdään mahtavia mahdollisuuksia 
uudelle teollisuudelle. 

Kimmo Heikka
toimitusjohtaja 

Kemin Digipolis Oy

Uusi kaupunkistrategia 

Uusi kaupunkistrategia vastaa vanhaa strategiaa osuvammin muut-
tuneen toimintaympäristön haasteisiin. Toimintaympäristöstä on 
tunnistettu voitettavat muutoshaasteet ja määritelty niiden voit-
tamiseen tarvittavat strategiset päämäärät. Strategiset päämäärät 
on määritelty kolmeen kokonaisuuteen: Elinvoimainen kaupunki, 
hyvinvoivat asukkaat ja sujuva arki. Jokaisen kokonaisuuden alla 
on viisi strategista päämäärää. 
 Uuden organisaation ja kaupunkistrategian myötä toimin-
tamme muuttuu prosessimaiseksi, tehokkaammaksi ja vaikutta-
vammaksi. Parannamme palvelujen sujuvuutta sekä digitaalista 
saavutettavuutta ja hyödynnettävyyttä. Käyttöön otettavien ke-
hittyneimpien mittareiden ja strategian arviointiin ja mittaamisen 
sisältyvän jatkuvan parantamisen toimintamallin avulla kehitäm-
me ja tehostamme toimintaamme. 
 Kaupunkistrategia on koko kaupunkikonsernia ohjaava stra-
tegia ja kaupunkikonsernin kokonaisedun tulee ohjaa toimin-
taamme koko konsernissa. Kaupunkimme päätökset, toiminta ja 
hankinnat perustuvat kestävään kehitykseen, asukas- ja yritysläh-
töisyyteen sekä sosiaalisten ja ympäristökriteereiden huomioon 
ottamiseen. Olemme kaikki työntekijät palvelutehtävässä ja huo-
lehdimme, että kuntalaisten asiat tulevat hoidetuksi ripeästi ja 
heidät ohjataan ja opastetaan tarvittaessa oikean toimijan luo.

Strategia ohjaa toimintaamme

Uuden strategian hyväksymisen jälkeen meillä on yksi konserni-
tason strategia. Strategiaa toteutetaan ohjelmien kautta ja kes-
keiset toteuttamisohjelmat päivitetään uuden kaupunkistrategian 
mukaisiksi. Koko kaupunkikonserni toteuttaa kaupunkistrategian 
linjauksia toiminnassaan. Kaupunkistrategia, sen päämäärät ja va-
linnat, ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme. Tavoitteena on, että 
jokainen työntekijä on tutustunut ja sitoutunut strategiaan ja sen 
tavoitteisiin sekä toteuttamiseen.
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Päiväkodeissa ja kouluissa 
lukutsemppi päällä

Lukutaidon oppiminen on avain sivis-
tyksen universumiin. Taidon oppii me-
kaanisesti, mutta teksti- ja kuvasisältöjä 
oppii ymmärtämään kasvun ja kehityksen 
rinnalla. Lukuinto syntyy, kun lukeminen 
palkitsee lukijansa mielikuvituksen raamit 
räjäyttävillä tiedoilla, seikkailuilla ja maa-
ilmoilla. Kunpa jokainen saisi kokea luku-
innon!
 Kemin varhaiskasvatuksessa ja kouluil-
la tehdään paljon työtä lasten lukutaidon 
ja lukuinnon ylläpitämiseksi. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittamilla Luku-

Mitä jos lukisit iltasadun itsellesi? 
- Lukemalla parempi maailma
TEKSTI: VENLA KAKKO   |   KUVAT: HELI VEIJOLA

Onko tavoitteesi menestyvämpi elämä itselle, lapsellesi tai lähimmäi-
sillesi? Hyvinvointi paranee tutkitusti lukemalla. Boostia lukuintoon 
löytyy Kemissä kaiken ikäisille. Innostu sinäkin! Muutos lähtee sinusta.

lutake ja Lukutsemppari -hankkeilla on 
saatu paljon extraa. Viime vuonna joka 
koulu- ja päiväkotiyksikköön rakennettiin 
omat luku- tai satupesät, joihin ostettiin 
yhteensä 1500 uutta kirjaa, kalusteita ja 
järjestettiin toimintaa. Koulujen kiertävä 
lukutsemppari on siellä, missä apua eniten 
tarvitaan, samalla tukien koulujen omaa 
lukutsempparitoimintaa.
 Kun lukeminen ei innosta, konstit ovat 
monet. On lukuprojekteja, lukuhaasteita 
ja teemaviikkoja. Lukuvälkällä saa jäädä 
lukemaan sisälle, toisinaan vieraillaan kir-
jastossa ja joskus on kirjailijavieraitakin. 
Lukukoira on kiitollinen kuulija kirjastolla 
tai koululla. Alkuopetuksen lukumummo- 

Sauvosaaren koulun ykkösluokan Vivian Hytti luki 
luokkatovereilleen lukupesässä. Mukana kuuntelemassa olivat Jalmari Lui, 
Helmi Kuomanen, Kristiina Brehmer, Olivia Nisula, Iina Pajala, Raid Bekkari ja Saku Kreivi.

ja vaari toiminta antaa paljon myös vapaa-
ehtoiselle itselleen.

Lisää lukuhetkiä kokeilemalla 
uusia tapoja arjessa

Kodin lukuinto tarttuu. Teet hyvän teon, 
kun innostat lasta lukemaan kouluarjen ul-
kopuolella. Kemin kirjastokortilla on ny-
kyään käytössä kaikki Lapin kirjastot ja se 
on myös avain Finnan-verkkokirjastoon. 
Lukuinnon syntyyn vaikuttaa se, minkä 
kirjan valitset. Kysy rohkeasti kirjaston 
henkilökunnalta kirjavinkkejä. Kiintoisaa 
lukemista löytyy kyllä kaikille! 
 Paras tapa lisätä lukemista on luoda uu-
sia tapoja arkeen. Jos kotona ei ole lasta, 
joka vaatii iltasatuja, miksi et lukisi iltasatua 
itsellesi. Romaani, novelli tai sarjakuva on 
hyvää viihdettä tv:n ja kännykän rinnalla. 
Perjantai voisikin olla kirjasto- ja kauppa-
päivä! Töihin voisikin kävellä ja kuunnella 
samalla äänikirjaa. Paranna elämänlaatuasi 
ja sukella kirjallisuuden maailmaan!
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Joulukuun lopussa päättynyt Ikävihreä 
Pruntsi -hanke loi Kemin kaupungille mal-
lin, jonka mukaan Pruntsin aluetta pysty-
tään jatkossa kehittämään ikä- ja muistiys-
tävälliseksi asuinalueeksi.
 Hankkeen aikana luotiin toimijaver-
kosto, jonka jäsenet osallistuivat Pruntsin 
alueella ikäihmisille suunnattuihin tapah-
tumiin. Mukana oli kaupungin toimialoja, 
yhdistyksiä, järjestöjä ja yksi yritys.
 Hankesuunnittelija Tanja Marjanen-
Korkala vastasi toimintamallin kehittämi-
sestä ja toimijaverkoston rakentamisesta. 
Alueelle tehtiin myös aluesuunnitelma, 
josta vastasi Sweco Infra and Rail oy.
 - Minun tavoitteenani oli osallistaa ih-
misiä kehittämiseen ja tavallaan toimia 
kohderyhmän puolestapuhujana.
 Kehittämisen tukena käytettiin hyväksi 

myös luonnonelementtien tuomia mah-
dollisuuksia, joista yksi esimerkki on Ym-
pärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan 
tuottaminen Kemissä -hankkeessa suunni-
teltava syötävä puisto.
 Tämän lisäksi hyvinvoinnin edistämi-
seen ja tukemiseen haluttiin luoda ylisu-
kupolvisia kohtaamisia.
 - Alueesta on haluttu sellainen, että 
myös lapsiperheet voivat käyttää sitä.

Kävely auttoi 
esteiden  löytämisessä

Viime vuoden aikana voimassa olleiden ko-
ronarajoitusten vuoksi tapahtumien osallis-
tujia piti rajata.
 - Tarkoitus oli, että toimenpiteet olisi-
vat olleet avoimia kaikille kohderyhmään 
kuuluville kaupunkilaisille, mutta rajoitus-
ten vuoksi keskityimme Pruntsin korttelin 
asukkaisiin, Marjanen-Korkala sanoo.
 Rajoituksista huolimatta työllä saatiin 
tuloksia. Esimerkiksi hankkeen aikana 
järjestetyllä esteettömyyskävelyllä tutkit-
tiin alueen esteettömyyttä aivan ruohon-
juuritasolta lähtien. Kävelyllä huomatut 

kehittämisen kohteet todistavat siitä, että 
esteettömyys on muutakin kuin pyörätuo-
liluiska oven vieressä.
 - Esimerkiksi tien reuna voi olla hyvä mer-
kitä selvällä värillä, jotta sen huomaa. Toisaal-
ta muistisairaille on hyödyksi, että opasteet 
ja alueella sijaitsevat reitit ovat selkeitä.

Ohjenuora tulevaisuudelle 

Kaupungin käyttöön jäävä malli on ohje-
nuora, jonka mukaan aluetta ja siellä tar-
jottavia sosiaali- ja terveyspalveluita voi 
kehittää uudella tavalla. Mallin tavoittee-
na oli hyödyntää asuin- ja elinympäristön 
mahdollisuudet hyvinvoinnin edistäjänä.
 - Jatkossa malli totta kai muokkautuu. 
Toiveeni kuitenkin on, että se jäisi elämään, 
ja sitä voidaan käyttää arjen ja aktiviteettien 
kehittämisessä, Marjanen-Korkala toteaa.
 Vaikka malli kantaakin Pruntsin nimeä, 
Marjanen-Korkala näkee, että sitä voi käyt-
tää hyväksi muuallakin kaupungissa.
 - Esimerkiksi Purolassa on samankaltai-
sia piirteitä kuin Pruntsin korttelissa. Mal-
lista voisi todennäköisesti poimia asioita 
sinnekin.

Pruntsia pääsee nyt 
kehittämään ikävihrein opein
TEKSTI JA KUVA: MATTI NIKKILÄ

Ikävihreä Pruntsi -hankkeessa 
tehtiin toimintamalli, jota voi 
käyttää ohjenuorana 
ikäystävällisyyden kehittämisessä.

Ikävihreä Pruntsi 

•	Hanke	sai	rahoituksen	Ympäristö-
 ministeriöltä.
•	Tavoitteena	oli	tehdä	suunnitelma	
 Pruntsin alueen kortteleiden kehittämi- 
 sestä ikä- ja muistiystävälliseksi 
 asuinalueeksi sekä kehittää hyvinvointia  
 edistävää toimintamallia.
•	Tanja	Marjanen-Korkala	toimi	hank-
 keessa suunnittelijana.
•	Hankkeessa	koottiin	alueen	käyttäjistä		
 ja toimijoista yhteinen verkosto.
•	Aluesuunnitelma	toteutettiin	asiantuntija	
 työnä yhteistyössä alueen toimijoiden   
 kanssa. Suunnitelman toteuttaja oli 
 Sweco Infra and Rail oy.

Hankesuunnittelija Tanja Marjanen-Korkala vastasi Ikävihreä Pruntsi -hankkeessa 
toimintamallin kehittämisestä ja toimijaverkoston rakentamisesta.
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                  Iso ÄRM-ryhmä

       3 osa-aluetta

                      Viikoittaiset tapaamiset

1. Toimintaympäristön kehittäminen
2. Yrityksiin kohdistuvat toimenpiteet
3. Henkilöihin kohdistuvat toimenpiteet

          Aktiivinen ÄRM -hankesalkku

ÄRM-tilanne

ÄRM tulee sanoista äkillinen rakennemuu-
tos. Muutoksen käynnistäjä on esimerkik-
si huomattavan iso työllistäjä, joka ilmoit-
taa päätöksestään muuttaa merkittävästi 
toimintaansa. Alueiden äkillisiä rakenne-
muutoksia on tuettu valtion toimenpitein 
vuodesta 2007 lähtien. Kun kyseessä on 
negatiivinen rakennemuutos, ovat työttö-
myyttä ehkäisevät toimenpiteet ja yritys-
ten tukeminen ensisijaisen tärkeitä. 

Ennen Veitsiluoto-uutista Kemissä oli jo 
käynnissä rakennemuutos Metsä Fibren bio-
tuotetehtaan rakentamispäätöksen myötä. 
Näin suuri investointi alueella on kuiten-
kin positiivinen uutinen eikä sen yhtey-
teen alun perin liitetty ÄRM-sanaa, vaik-
ka muutokset ovat merkittäviä ja hyvinkin 
konkreettisia, ihan kaupunkikuvassakin. 
Stora Enson sulkemispäätös huhtikuussa 
2021 muutti tunnelman, ja näin lyhen-
ne alkoi pyörimään kemiläisten huulilla. 
Veitsiluotoon kohdistuva ÄRM-työ alkoi 

samana päivänä, kun sulkemispäätös jul-
kistettiin. 
 Kemin ÄRM-työssä on aktiivisesti mu-
kana laaja toimijaverkosto. Kaupungin-
johtaja Matti Ruotsalaisen vetämän Iso 
ÄRM-ryhmän lisäksi kaksi työryhmää ko-
koontuvat säännöllisesti. Kaupungin elin-
voimatoimialalla ÄRM on merkittävä osa 
toimintaa, sillä se on vaikuttanut elinkei-
non, työllisyyden ja maankäytön työhön. 
Toimialalla on ÄRM-työssä näkyvä veto-
vastuu, ja yhteisen työn eteen ponnistel-
laan jo vahvalla ÄRM-osaamisella.

ÄRM-työ arjessa

Negatiivisen äkillisen rakennemuutoksen 
vaikutukset ovat hyvinkin moninaisia. 
Ensimmäisenä tämän kokevat irtisanotut 
ja heidän perheensä. Kokonaisuudessaan 
ÄRM heijastuu alueen elinvoimaisuuteen, 
kaupungin ja yritysten toimintaan ja asuk-

Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimijaverkosto.

TEKSTI: IRINA RUOHONEN   |   KUVA: PIXABAY.COM

ÄRM TÄNÄÄN
Veitsiluodon tehtaan sulkemispäätös iski ÄRM-kirjainyhdistelmän 
kemiläisten tajuntaan, mutta mitä ihmettä se nyt tarkoittikaan?

Iso ÄRM-ryhmä

3 toiminta-aluetta
1.  Toimintaympäristön kehittäminen
2.  Yrityksiin kohdistuvat toimenpiteet
3.  Henkilöihin kohdistuvat toimenpiteet

Viikoittaiset tapaamiset

Aktiivinen ÄRM-hankesalkku



kaiden hyvinvointiin. On hyvä muistaa, 
että rakennemuutokseen liittyvä työ on 
pitkäkestoista. Vaikka se ei suoraan kos-
kettaisikaan omaa perhettä tai taloutta, on 
hyvä huomioida, että tilanne on monille 
konkreettinen pitkän aikaa. 
 Kemin kaupungin ja TE-toimiston yh-
teispalvelupiste Pointista on muodostu-
nut yhteinen paikka ÄRM-työlle. Pointin 
tapahtumia ovat koulutusmessut ja rekry-
tointimessut, kuten esimerkiksi Metsärek-

ryt. Urakahvila aloitti toiminnan joulukuus-
sa, ja maanantaisin tarjotaan digiopetusta. 
Paikallisille yrittäjille tarjotut yrityskahvit-
kin keitetään Pointissa viikoittain, silloin 
kun koronarajoitukset eivät siirrä niitä vir-
tuaalisiksi. Pointin toiminta kehittyy koko 
ajan vastaamaan sekä ÄRM-hetkeen että 
yleisestikin kuntalaisten ja yritysten tilan-
teisiin.  
 Monet irtisanotuista ovat rohkeasti 
suunnanneet opiskelemaan uutta alaa. Lap-
pialla käynnistyi tammikuussa Stora En-
son ja Efora Oy:n irtisanotuille henkilöille 
suunnattuja koulutuksia. Nämä koulutuk-
set suunniteltiin erityisesti ÄRM-tilanteen 
edessä oleville, jotta he löytäisivät mahdol-
lisimman nopeasti uuden suunnan. Näistä 
MuutosKoulutus -nimellä oleviin koulu-
tuksiin logistiikan- ja sähköalan ohjelmiin 
tuli kiinnostusta, ja ne käynnistyivät. 
 Julkaistuista ammattibarometreistä voi 
olla hyötyä, kun miettii tulevaisuuden uut-
ta suuntaa. Tuorein, syksyn 2021 julkaistu 
tilasto kertoo, että Kemi-Tornion seudulla 
on juuri nyt pulaa erityisesti betoniraken-
tajista ja raudoittajista, hitsaajista ja kaasu-
leikkaajista, kirvesmiehistä, kuorma-auton 
ja erikoisajoneuvojen kuljettajista, raken-
nustyöntekijöistä, lastenhoitotyöntekijöis-
tä ja lähihoitajista.

ÄRM yritysympäristössä

Äkillinen rakennemuutos kysyy muutos-
kykyä kaikilta ja yritysten toimintaympä-
ristö on ÄRM-työn keskiössä. Yhteyden-
ottoja yrityksiin on lisätty huomattavasti. 
Marraskuussa Kemin kaupungin ÄRM 
agentti -hanke yhdessä Digipoliksen ja 
Kemin Yrittäjät ry:n kanssa järjesti Ke-
min Hehku -tapahtuman, jossa eri alojen 
yrittäjät pohtivat uusia liiketoimintamal-
leja yhdessä Lapin ammattikorkeakou-
lun ja ammattiopisto Lappian kanssa. 
Tapahtuma innosti yrittäjiä, ja seuraavaa 
suunnitellaan huhtikuulle. Kasvuhakui-
sille yrityksille on aktiivisesti esitelty 
alueemme mahdollisuuksia. Kemin etelä-
puolella sijaitseva Kemintulli on yhdessä 
muiden vapaiden yritysalueiden kanssa 
nostettu esille. Yhteistyö uuden toi-
minnan saamiseksi Veitsiluodon alueelle 
on myös ollut hyvin tiivistä, ja näkymät 
ovat positiiviset. 
 Yritykset ovat saaneet tietoa eri mah-
dollisuuksista rakennemuutoksesta selviy-
tymiseen. Viime syksyn aikana Kemin kau-
punki, Digipolis ja ELY-keskus järjestivät 
yhdessä tiedotustilaisuuksia ÄRM-tilan-
teessa myönnettävistä tukimäärärahois-
ta. Yhteensä 31 hakemusta Meri-Lapin 
alueelta sai 31.12.2021 mennessä myön-
teisen ÄRM-kehittämisavustuspäätöksen. 
ELY-keskukselta kerrotaan, että viime 

heinä- joulukuun aikana myönnetyllä 5,2 
milj. euron avustusosuudella myötävai-
kutetaan yhteensä yli 15,5 milj. euron 
yritysten investointi- ja kehityshankkei-
den toteutumiseen.
 Yritysten kehittäminen konkretisoi-
tuu ennen kaikkea niiden työllistävissä 
vaikutuksissa. Kehittämisavustuksia saa-
neissa yrityksissä suurimmat arviot syn-
tyvistä työpaikoista on metallituotteita 
valmistavilla yrityksillä. Toiseksi suurin 

arvio uusista työpaikoista on sahatavaraa 
ja puutuotteita valmistavilla yrityksillä. 
Hyvät näkymät työpaikkojen syntymiseen 
on myös kaivostoiminnassa, koneiden ja 
laitteiden valmistuksessa sekä jätteiden 
keruussa ja kierrätyksessä.
 Yhteinen ÄRM-työ jatkuu ja eri hank-
keiden myötä saadaan toimintaan mukaan
merkittävästi lisäpanostusta.
 

Monet 
irtisanotuista 
ovat rohkeasti 
suunnanneet 
opiskelemaan 

uutta alaa. 
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Kasvuhakuisille
yrityksille on 

aktiivisesti esitelty 
alueemme 

mahdollisuuksia.

Asiasta lisää Kemin kaupungin www-sivuilla: 
https://www.kemi.fi/tyo-ja-yrittaminen/akillinen-rakennemuutos/
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B R I E F LY  I N  E N G L I S H

Visit the Doctor from 
Your Own Home 
All permanent municipal residents of Kemi can use free of charge 
the Digital Clinic provided by Mehiläinen Länsi-Pohja. You can 
access remote appointments with a doctor via the Mehiläinen 
web page or by using the Mehiläinen mobile application.
 The Digital Clinic is especially useful in situations where the 
symptoms and diseases do not require a physical examination. 
For instance, cold symptoms, eye symptoms, skin issues or 
allergy symptoms can be treated at the Digital Clinic. The best 
part is that you do not need to sit and wait at the surgery but you 
can meet the doctor from the comfort of your own home.
 - In December, there were more than a thousand appointments 
made in our area of operation, says Maria Lovén, head of primary 
health care and oral health care.

Finally a Space for the Youth
in the City Centre 
One of the first houses ever built in the city of Kemi is in a sense 
returning to where it has been comfortable for years. The new 
youth centre in the Huvikumpu building opened in late January.
 The centre of the town has been missing a youth centre for 
some time, and the need for such a space has been dire. Now 
there will be a space for youths from the age of 13 and upwards 
to spend their time in.
 The house was built by the merchant Niilo Penttilä, who later 
was found to be dealing contraband and subsequently lost his 
business. In later years the house has had a colourful history: it has 
been a military hospital, a library and a telegraph office, among 
other things. One of the most remembered activities organised 
in the house have been the discos in the 1970’s.

Visit the Library after Closing Time 
The city library is now available for use after the official closing 
time. You can use your library car and its pin code to enter the 
library after the doors have closed. This service is especially 
suited for people who are experienced users of the library and do 
not need the assistance of the staff.
 In addition, the library also offers a self-service time in the 
mornings, before the service staff is available for help. With these 
time extensions, the library is now open to the public from 8 am 
to 9 pm on the best days.


