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Kulunut kevät on ollut hyvin poikkeuksellinen. Juuri kun olemme olleet jo vahvasti 
matkalla kohti tilannetta, jossa koronapandemiasta on lähes jo selvitty, on Venä-
jän aloittama hyökkäys Ukrainaan herättänyt meidät uuteen todellisuuteen. Tämä 
hyökkäys on kääntänyt kokonaan uuden aukeaman eurooppalaisessa historiankir-
joituksessa – aika näyttää, mitä sille aukeamalle kirjoitetaan. Kemi kaupunkina on 
myös omalta osaltaan auttanut tässä inhimillisessä kriisissä ja tukenut Unicefin kaut-
ta Ukrainan lapsia. Olemme myös valmistautuneet vastaanottamaan ukrainalaisia 
yhteistyössä SPR:n kanssa. Apua varmasti tarvitaan myös jatkossa, koska tämä tilan-
ne ei vaikuta olevan muuttumassa paremmaksi kovin nopeasti. Pyrimme tukemaan 
ukrainalaisten sijoittumista kaupunkiimme, jossa myös he voivat olla turvassa. 
 Muuttunut tilanne on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan meihin kaikkiin taval-
la tai toisella. Arjessa näkyvin muutos on ollut tässä alkuvaiheessa polttoaineiden 
hinnan nousu. Toinen näkyvä muutos on ollut kokemuksemme turvallisuudes-
ta ja sen tunteen järkkymisestä ja pohdinta, onko tällä vaikutusta meidän tur-
vallisuuteemme? Vaikka todennäköisyys on pieni, varautumiseen on ryhdytty 
kiinnittämään kansallisesti merkittävää huomiota. Päättymäisillään olevan pan-
demian opit eivät ole unohtuneet ja on hyvä olla varautunut erilaisiin tilanteisiin, 
jotta pystymme turvaamaan arkemme sujuvuuden myös poikkeustilanteissa ja 
auttamaan apua tarvitsevia. Kaupunkina haluamme lisätä myös kaupunkilaisten 
tietoisuutta eri organisaatioiden tekemästä työstä yleisen turvallisuuden hyväksi, 
josta järjestämme erilliset messut kesäkuun ensimmäisenä päivänä.  
 Maailmalla tapahtuvista myllerryksistä huolimatta investointitoiminta Kemis-
sä jatkuu suunnitelmien mukaisesti: Katukuvassamme näkyvät edelleen vahvasti 
alueemme tehdasinvestointien välittömät vaikutukset. Sahansaarentien alueen raken-
nustyöt saadaan valmiiksi aikataulussaan vuoden loppuun mennessä muutamia vii-
meistelyjä lukuunottamatta. Alikulkukäytävät ovat olleet koululaisten käytössä jo 
vuoden vaihteesta. Hahtisaarenkadun osalta pääsemme ennallistamaan katuosuut-
ta loppuvuodesta Metsä-Fibren vaatimien suurten erikoiskuljetusten päätyttyä 
tänä kesänä. 
 Biotuotetehtaan rakentamisen osalta lähestymme tilannetta, jossa Metsä Fibren 
työmaalla on lähes 3000 henkeä töissä ja voimmekin odottaa alkavasta kesästä vil-
kasta ja toivottavasti myös kaunista. Sisäsataman sekä Kemin muutkin tapahtumat 
tulevat olemaan varmasti hyvin kesän aikana esillä - kannattaa seurata ilmoitte-
luamme eri tapahtumista. Pajarinrannan osalta päiväkodin ympäristö saataneen 
kesän aikana lopullisesti valmiiksi. Liikennepuiston alue pääsee rakentamisen ajan 
rajoitteista lopullisesti eroon ja palautuu taas kaupunkilaisten käyttöön.

Hyvää kesää!
Matti Ruotsalainen
kaupunginjohtaja   

Kemi – Kohti 
kesää 2022!
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TEKSTI: KATRIINA PIKKARAINEN   |   KUVA: HARRI TARVAINEN

Kysyttäessä kemiläiseltä mikä on parasta 
Kemissä, nousee vastauksissa esiin erityi-
sesti meri ja Sisäsatama. Kemin Sisäsatama 
on kesäisin kaupungin todellinen helmi, 
joka suorastaan huokuu elämää ja iloa. 
Sisäsataman ravintolat ja muut palvelut 
luovat yhdessä kokonaisuuden, jollaista 
missään muualla ei ole. Meri on Kemissä 
aivan ydinkeskustan vieressä, ja sen ympä-
rille on muovautunut kesäinen olohuone, 
joka toivottaa tervetulleiksi kaikki, mistä-
päin maailmaa tahansa. 

Muutokset Sisäsataman 
palveluissa

Vuosien saatossa Sisäsataman palvelutar-
jonta on laajentunut ja muuttunut. Iso 
muutos koettiin alkuvuodesta 2022, kun 
vuodesta 1986 asti vanhan Tullikamarin 

tiloissa toiminut Jalokivigalleria muutti 
pois. Aluksi ainakin osa näyttelystä siirtyy 
Kemin Historialliseen museoon. Samalla 
myös Sarjakuvakeskus siirtyi Sisäsatamas-
ta Kulttuurikeskukseen. Ja koska ei mitään 
niin huonoa, ettei jotain hyvääkin, Timo 
ja Heta-Jemina Pudas ilmoittivat tam-
mikuussa puolestaan herättävänsä Sisä-
sataman laiturilla sijaitsevan vanhan sata-
makonttorin uuteen eloon. Seilarinakin 
tunnettu rakennus on sijainnut nykyisel-
lä paikallaan vuodesta 1904 asti, ja siinä 
on toiminut muun muassa kesäkahvila ja 
polttoaineen jakelupiste. Uudet omista-
jat ovat nimenneet rakennuksen historiaa 
kunnioittaen Satamakonttoriksi. Tulevai-
suuden Satamakonttorissa palvelee kahvila-
ravintola ja avantouintipaikan infopiste. 
Yrittäjät aikovat remontoida viereisen 
huoltorakennuksen yleiseksi saunaksi, 

Kesäinen olohuone 
kutsuu kaikki 
viihtymään

jota moni paikallinenkin on kaupunkiin 
toivonut. Lisäksi saunan yhteyteen tulee 
lounge-tila, lasitettu terassi merelle päin 
sekä uusi avantouintipaikka kaupungin 
yleisen avantouintipaikan lisäksi.

Risteilyt Sisäsatamasta
lähisaaristoon

Sisäsatamassa toimii lisäksi edelleen jo 
useamman vuoden toimineita yrityksiä. 
Tarjolla on niin kahvilaa, ravintolaa kuin 
minigolfiakin. Lisäksi Sisäsatamasta ope-
roi vesibussi Leila, jonka kyydissä pääsee 
tutustumaan lähiseudun saariin. Vesibus-
sista on mahdollisuus jäädä tutustumaan 
esimerkiksi historialliseen ja vehreään 
Laitakarin saareen, jossa sijaitsi alueen 
ensimmäinen saha. Laitakarissa päivää voi 
viettää luontoon ja historiaan tutustuen, 
lampaita ihastellen tai laavulla nautiskel-
len. Heinäkuun ensimmäisenä viikonlop-
puna viikingit valtaavat jälleen Laitakarin 
saaren ja luvassa on koko perheelle suun-
nattu hauska viikinkiteemainen tapahtu-
ma. Myös Perämeren Jähdin kyydissä on 
mahdollisuus risteillä lähiseudun saariin, 
esimerkiksi Perämeren kansallispuistoon. 
Jähti kuljettaa matkaajaa järjestetysti 
myös kauemmas, kuten esimerkiksi Ou-
lun Hailuotoon. Kemissä otetaan kesällä 
2022 käyttöön myös Bout-palvelu, jonka 
kautta pystyy tilaamaan vuokravenekyy-
tejä lähiseudun saariin.

Kippari Olli Ahonen ja Jähti.
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TEKSTI: KATRI JÄMSÄ, OUTI HYVÖNEN, TANJA PAASO-RANTALA, TUOMAS LAAJOKI
KUVAT: OUTI HYVÖNEN JA JARKKO VIITANEN

Koronasta on elvytty ja tapahtumakesä rul-
laa jälleen monipuolisena. Viime vuosien 
epävarmuudet on selätetty ja tapahtumia 
pystytään taas suurella todennäköisyy-
dellä järjestämään totuttuun tapaan. Ke-
sän ulkotapahtumat ovat turvallisia myös 
korona-aikana, sillä tapahtumissamme 
pystyy pitämään halutessaan turvavälit. 
Toivomme, että kesän paikalliset tapahtu-
mat houkuttelevat myös Metsä Groupin 
työntekijöitä sekä kotimaan matkailijoita. 
 Ukrainan tilanteen vuoksi haluamme 
itsekin varautua tulevaan. Kuntalaisen tur-
vallisuusmessut järjestetään keskiviikkona 
1.6. Kulttuurikeskuksen Taidemuseolla. 
Erilaiset toimijat esittelevät toimintaansa 
ja antavat vinkkejä tulevaan. 
 Peräkonttikirppikset aloittavat kesän 
jo 4.6. Tänä vuonna yksityishenkilöiden 
lisäksi myymään ovat tervetulleita myös 
järjestöt ja seurat. Myytäväksi saa tuoda 
vain käytettyjä tuotteita. Kirppispäivät 
ovat keskiviikkoisin Lumilinnan parkki-
paikalla klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-17 
Kauppatorilla aina 3.9. asti. 
 Kauppamaraton aloittaa kemiläisten ju-
hannusriemut ja se on myös kivijalkakau-
poille vuoden tapahtuma. Luvassa kaup-
pojen pitkiä aukioloaikoja, toritunnelmaa 
sekä paikallisten lempiesiintyjiä. Käy to-
rilla ja kivijalkakaupoissa herkuttelemassa 
ja ostamassa kivoja tuotteita myös kotiin. 
Aikaa ostoksille on aamupäivästä keskiyö-
hön asti!
 Kemin kulttuuri lähtee kaupunkilaisis-
ta. Tämän vuoksi kesä on täynnä monen-
laista paikallisten järjestämää tapahtumaa 
kaupungin tuottamien lisäksi. Esimerkiksi 
Viikinkiviikonloppu on monien eri tahojen 
yhteistyössä tekemä tapahtuma, joka on 
heti heinäkuun ensimmäisenä viikonlop-
puna. Laitakarin saaressa pääsee tutustu-
maan viikinkien arkeen sekä osallistumaan 
itsekin lukuisiin erilaisiin viikinkiaktivi-
teetteihin, markkinoihin ja esityksiin.

Easy Living in Kemi tulee Meripuiston 
laululavalle jälleen tänä vuonna, mutta 
uudessa muodossa: kyseessä on pitkä vii-
konloppu 15.-17.7. täynnä musiikkia aina 
perjantaista sunnuntaihin. Easy Living in 

Kemin esiintyjähaku toteutettiin ensiker-
ran viime vuonna. Koska esiintyjähaku oli 
menestys, sama konsepti haluttiin toteut-
taa uudelleen. Esiintyjähaku mahdollistaa 
kenen tahansa pääsyn lavalle, joten siellä 

Livetapahtumat ovat 
täällä taas – tule mukaan!

Lapsille on paljon taiteellista puuhaa myös tänä kesänä!



tain. Nuorisotyön kesä tarjoaa tekemistä 
nuorille erilaisten aktiviteettien parissa, 
päiväleirien muodossa ja Puuhapakun mu-
kana ympäri Kemiä. Välillä saatamme py-
sähtyä ja avata ovet nuorisotila Huvikum-
mussa keskustassa. Keskustan nuorisotila 
Huvikumpu on nuorisotyön tukikohtana 
kesällä. Seuraathan Kemin nuorisotyön 
somekanavia pysyäksesi mukana mitä ta-
pahtuu ja missä. 
 Tänä kesänä päästään järjestämään taas 
reissuja nuorille, Suomen Tivoliin Ouluun 
9.6 ja KesäHesa-reissu Helsinkiin 27.-
30.6. Kaikki nuorisotyön toiminnot ovat 

päihteettömiä. Lisätietoja ja aikatauluja 
saat kysymällä.
 Uutena tapahtumapaikkana Kemin ke-
sässä aloittaa vuoden liikuntapaikkate-
kona palkittu Skeittiparkki. Skeittiparkki 
avataan virallisesti lauantaina 11.6. ja 
seuraava viikko onkin täynnä skeittai-
lua ohjatun toiminnan merkeissä. Hui-
keaa avajaistunnelmaa, skeittausta, musiik-
kia ja mukana myös Kemin nuorisotyö ja 
PuuhaPaku.

TEKSTI: KATRI JÄMSÄ, OUTI HYVÖNEN, TANJA PAASO-RANTALA, TUOMAS LAAJOKI
KUVAT: OUTI HYVÖNEN JA JARKKO VIITANEN

voi nähdä esiintyjiä aloittelijoista vanhoi-
hin konkareihin. Easy Living in Kemi -vii-
konloppuna on myös lastenohjelmaa: viime 
vuonna Lasten lauantain Specialissa ollut 
Teatteri Tie nähdään myös tänä vuonna 
Kemin liikennepuistossa 16.7.
 Elonkorjuumarkkinat Täiköntorilla ja 
Venetsialaiset Sisäsatamassa päättävät Ke-
min tapahtumakesän.
 
Lastenkulttuurin kesä

Kesäkuu on täynnä toimintaa lastenkult-
tuurikeskuksessa, kun joka viikko on eri-
lainen toimintaviikko. Ulkona pyritään 
olemaan mahdollisimman paljon, sillä 
kaikki muut paitsi sirkusviikko ovat ulko-
na sään salliessa. Toivotaan siis aurinkoista 
kesäkuuta.
 Takapihan taiteilut 6.-8.6. klo 12-15 
koostuu taiteiluhetkistä Lastenkulttuuri-
keskuksen takapihalla, missä on hauska 
kukkula. Joka päivä taiteillaan eri teemalla.
 13.-15.6. vietetään sirkusviikkoa, 
klo 11-11.45 vauvasirkus Huvikummussa 
ja klo 12-15 sirkusleiri isommille eli 8-12 
-vuotiaille. Ohjaajana toimii alan ammat-
tilainen Satu Koivu. Kumpaakin ryhmään 
alkaa ilmoittautumiset 1.6. Sirkusleiri jär-
jestetään yhteistyössä nuorisotyön kanssa.
 Juhannusviikolla 20.-22.6. seikkaillaan-
kin sitten Meripuistossa. Etsi eläin -tee-
malla etsitään kartan avulla puistoon 
piiloutuneita eläimiä ja öttiäisiä. Keskiviik-
kona puistossa on vauhdikasta menoa koko 
päiväksi, sillä sinne rakennetaan keppari- ja 
keppikrossariradat. Samalla voi myös hoi-
taa ja ruokkia keppihevosia hoitopisteessä. 
Juhannuksen jälkeinen viikko 27.-29.6. on 
suunnattu vauvoille ja taaperoille. Tarjolla 
on värikylpypajoja ja taaperopajoja ulkona.
 Kesä- ja heinäkuun ajan on Kulttuuri-
keskuksessa esillä lasten ja nuorten val-
takunnallisen sarjakuvakilpailun näyttely 
parhaista töistä. Lastenkulttuurikeskus on 
Rondellissa vielä mukana lauantaina 2.7. ja 
sen jälkeen jäädäänkin kesätauolle. Syk-
syllä taas jatketaan uudella innolla.

Nuorisotyön kesä

Lapsille ja nuorille on kesäkuussa tarjolla 
monipuolisesti erilaista toimintaa. Perin-
teinen liikennepuistotoiminta perheille 
aukeaa taas 6.6. ja puistossa on tänä ke-
sänä myös ohjattua perheliikuntaa viikoit-

Nuorille on tänä kesänä useita eri leirejä. 
Kemin kaupungin nuorisotyö järjestää pe-
rinteisesti laadukasta musiikkileiritoimin-
taa alkaen jo kolmasluokkalaisista ja aina 
23 ikävuoteen saakka.
 Kesäkuun puolenvälin aikaan järjes-
tettävä alakoululaisten 3.-6.lk. bändikyl-
py toteutetaan toimintakeskus Takitsulla 
20.-23.6.2022. Bändikylvyssä tutustutaan 
bändisoittimiin ja bändissä soittamiseen 
rennossa sekä kannustavassa ilmapiirissä. 
Ammattitaitoiset musiikkialan huiput vas-
taavat miellyttävästä leiritunnelmasta!
 Jo lähes legendaariseksi muodostunut 
sekä yhdeksi pohjoisen Suomen suurim-
maksi kesän musiikkileiriksi kasvanut 
Meri-Lapin Bändileiri valtaa Kemin kult-
tuurikeskuksen tilat 11.-15.7.2022.
 Leirillä on mahdollisuus muodostaa 
esiintyviä yhtyeitä, tehdä omaa musiik-
kia, verkostoitua alueen nuorten soit-
tajien kanssa sekä viettää ikimuistoinen 
kesäviikko musisoinnin parissa. Leirin 
vastuuopettajat koostuvat alan vahvoista 
ammattilaisista.
 Ja, mikä hienointa molemmille leireille on 
vapaa pääsy. Tervetuloa mukaan: näillä lei-
reillä on moni hieno tarina saanut alkunsa!

Kesäkuu on 
täynnä toimintaa

lapsille ja nuorille.

Ilmoittautumiset bändileireille 
tuomas.laajoki@kemi.fi sekä 
WhatsApp +358 40 751 8013
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Kauppamaraton ilahduttaa Täiköntorilla myös tänä vuonna vauvasta vaariin. 
Viime kesänä fiilisteltiin ilmaisia jäätelöitä! 



NÄYTTELYT:
•	2.-28.5.	Maalauksen	ja	piirtämisen	helmiä	–	Kuvan	monta	tarinaa,	
	 ma-pe	klo	11–18,	la	klo	10–15,	Kemin	historiallinen	museo,	Marina	Takalon	katu	3
•	1.6.-31.8.	Kemin	seurakunta	120	vuotta	-valokuvanäyttely,	Historiallinen	museo
•	1.6.	alkaen	Meren	ja	joen	kaupunki	–kokoelmanäyttelyssä	uusia	esineitä	ja		
	 kokonaisuuksia,	Historiallinen	museo
•	9.6.-15.10.	Päivien	kimallus	–	Kokoelmateoksia	ja	jalokiviä,	Kemin	taidemuseo
•	29.6.-7.8.	Savupirtti	avoinna	Kemin	Meripuistossa
•	1.-24.7.	Moninaiset3	-taidenäyttely	avoinna	ti-pe	12-18	ja	la-su	14-18,	
	 Kemin	Asemapuisto
•	6.-7.8.	AsemanLoimu	Kemi,	Kädentaitajat	ja	pienyrittäjien	myyntinäyttely,		
	 Ratapihan	Ruustinnassa	klo	10-17

LAPSILLE JA NUORILLE:

Kesäkuu:
•	1.6.-31.7.	Lasten	ja	nuorten	valtakunnallisen	sarjakuvakilpailun	näyttely	
	 parhaista	töistä	Kulttuurikeskuksen	aulassa.
•	1.6.-31.7.	Kirjaston	Sarjakuvatietovisa,	non	stop,	aikuisille	ja	lapsille	omansa.	
•	1.6.-31.7.	Kirjaston	Kesälukukampanjat	lapsille	ja	nuorille:	Lukujengi	–	kultai-	
	 sen	kirjan	metsästys	lukupeli	sekä	Mitä	lukis?	-varhaisnuorten	lukukampanja.
•	4.6.	Koulujen	päättäjäisiltana	Huvikummun	nuorisotila	auki	klo	18-02.	
	 Huvikummulla	tarjolla	pientä	purtavaa.		
•	6.6.-5.8.	Liikennepuisto	auki	maanantaista	perjantaihin	klo	10-17,	tiistaisin		
	 kello	11–12	ohjattua	perheliikuntaa	puistoalueella
•	6.-7.6.	Päiväleiritoimintaa	13–16-vuotiaille	klo	10–15,	lisätietoja/ilmoittautu-	
	 minen	3.6.	mennessä	paivi.syvajarvi@kemi.fi,	puh.	040	626	4490
•	6.-8.6.	Takapihan	taiteilut	Lastenkulttuurikeskuksessa	klo	12-15,	
	 joka	päivä	eri	taiteiluteema
•	6.-9.6.	Cheer-kesäleiri	Syväkankaan	koululla	(maksullinen),	
	 ilmoittautumiset	vilmahautaoja@gmail.com
•	6.6.-8.7.	Lasten	kesäuimakoulut,	ilmoittautuminen	www.kuntapalvelut.fi/kemi/
•	9.6.	Nuorten	reissu	Ouluun	Suomen	Tivoliin	12-16	-vuotiaille,
	 lisätietoja	tanja.paaso-rantala@kemi.fi,	puh.	040	661	2940
•	9.-12.6.	Teatterileiri	10–12-vuotiaille,	opettajana	Tatja	Hirvenmäki	TÄYNNÄ
•	11.6.	Skeittiparkin	avajaiset	klo	16-22,	Täiköntori
•	13.-14.6.	Päiväleiritoimintaa	13–16-vuotiaille,	
	 lisätietoja	paivi.syvajarvi@kemi.fi,	puh.	040	626	4490
•	13.-15.6.	Vauvasirkus	Huvikummussa	klo	11-11.45.,	ohjaajana	Satu	Koivu.	
	 Ilmoittautuminen	1.6.	alkaen	puh.	0400	442	787	/	Outi
•	13.-15.6.	Lasten	sirkusleiri	Huvikummussa	klo	12-15,	8–12-vuotiaille,	
	 opettajana	Satu	Koivu.	Ilmoittautuminen	1.6.	alkaen	puh.	0400	442	787	/	Outi
•	13.-17.6.	Skeittiparkissa	ohjattua	toimintaa	
	 alakouluikäisille	kello	14–16,	yli	13-vuotiaille	kello	16–20
•	16.-19.6.	Teatterileiri	13–16-vuotiaille,	opettajana	Tatja	Hirvenmäki	TÄYNNÄ
•	20.-21.6.	Päiväleiritoimintaa	13–16-vuotiaille,	lisätietoja	paivi.syvajarvi@kemi.fi,		
	 puh.	040	626	4490
•	20.-22.6.	Meripuiston	seikkailut	perheille	kello	12–15,	Lastenkulttuurikeskus
•	20.-22.6.	Bändikylpy	Takitsun	toimintakeskuksella	3.-6.luokkalaisille,	
	 ilmoittautuminen	tuomas.laajoki@kemi.fi,	WhatsApp	040	751	8013	
•	27.-30.6.	KesäHesa	-reissu	yli	13-vuotiaille,	
	 lisätietoja	paivi.syvajarvi@kemi.fi,	puh.	040	626	4490
•	27.-29.6.	Värikylpyjä	ja	muuta	mukavaa	ulkona	–	vauvoille	ja	tenaville	
	 klo	10-12,	Lastenkulttuurikeskus

Heinäkuu: 

•	 2.7.	Rondelli	–lastenmusiikkitapahtuma	klo	12-15,	Liikennepuistossa
•	 2.-3.7.	Viikinkiviikonloppu,	Laitakari

•	 11.-15.7.	Meri-Lapin	Bändileiri	kulttuurikeskuksella	13-23	-vuotiaille,	
	 ilmoittautuminen	tuomas.laajoki@kemi.fi,	WhatsApp	040	751	8013
•	 16.7.	Lasten	lauantai	Special:	Teatteri	Tie,	Liikennepuisto
 
Elokuu:
•	5.8.	Liikennepuiston	päättärit
•	20.8.	Kemin	Pelastakaa	Lapset	ry:	Lasten	Synttärijuhlat

Syyskuu:
•	3.9.	Taidemuseon	synttäripicnic	klo	12-15
•	17.9.	Lasten	lauantai

KOKO PERHEEN TAPAHTUMAT:
•	4.6.-3.9.	Peräkonttikirppikset	keskiviikkoisin	Lumilinnan	parkkiksella	klo	16-20		
	 ja	lauantaisin	Kauppatorilla	klo	9-17
•	23.6.	Kauppamaraton	klo	10-24,	Täiköntori
•	15.-17.7.	Easy	Living	in	Kemi,	Meripuiston	laululava
•	19.8.-20.8.	Elonkorjuumarkkinat,	Täiköntori
•	27.8.	Venetsialaiset
•	15.-17.9.	Perinteiset	Syysmarkkinat,	Täiköntori

KIVALO-OPISTO
•	18.5.-10.8.	klo	14.15-15.45	Liikutaan	yhdessä	-	suomalaisia	ja	ukrainalaisia		
	 yhdistävää	liikuntaa,	Veitsiluodon	työväentalo	Oy,	Rytikatu	27,	Kemi
•	21.5.-11.6.	klo	14.00–15.30	Tutustu	golfiin,	Kemin	Golf	Klubi,	Jungonkatu	2
•	28.5	klo	14.00	Auringon	lapset	konsertti,	Syke	ja	Keminmaan	kuorot,
	 Kemin	Taidemuseo,	Marina	Takalon	katu	3,	Kemi
•	1.-22.6.	klo	16.15–18.30	Kehon	kesäretki,	TUL:n	liikuntasali,	Torikatu	2
•	2-4.6.	klo	17–19.30	ja	klo	10–14.00	Villiyrtit,	Jänkälä
•	3-12.6	pe	klo	17.30–21.00	ja	la-su	klo	9–16.30,	Järjestyksenvalvojan
	 peruskurssi,	Kemin	kulttuurikeskus,	Marina	Takalon	katu	3

MUSIIKKIA:
•	28.5.	Lappian	aikuispop-bändin	näyttökeikka,	Sataman	Krouwi
•	4.6.	Freezer:	Hurriganes-rokkia,	Katariinan	terassi
•	10.6.	Nicky	Rothen	klo	23.00,	ChillOut
•	11.6.	Good	Stuff	-rockabillya,	Katariinan	terassi
•	24.6.-25.6.	City-Juhannus,	Rantamakasiini
•	30.6.-28.7.	Rantamakasiinin	kesäjamit	klo	19.00
•	2.7.	Esmeraldos	People	klo	21.00,	Rantamakasiini
•	8.7.	Dilemma	&	JKJ	klo	23.00,	ChillOut
•	8.7.	Kirka	Tribuutti	klo	21.00,	Rantamakasiini
•	9.7.	ja	22.7.	Heme	klo	21.00,	Rantamakasiini
•	22.7.	Petri	Saarikoski	Band,	Katariinan	terassi
•	23.7.	Duo	Rise	&	Shine	klo	21.00,	Rantamakasiini
•	29.7.	Gotham	Duo	klo	21.00,	Rantamakasiini
•	5.-6.8.	Satama	Open	Air,	Ruutinpuisto

MUUT TAPAHTUMAT:
•	1.6.	Kuntalaisten	turvallisuusmessut	klo	16-19,	Kulttuurikeskus
•	11.6.	Meri-Lapin	Matkailumessut	klo	10-16,	Lumilinna
•	13.6.	alkavalla	viikolla	teatteriesityksiä:	
	 Avioliitto	on	ikuista	-harrastajateatteria,	Katariinan	terassi
•	28.6.	alkaen	Hauskaa	Kesäteatteria	ala	Meri-Lapin	Estradi,	Katariinan	terassi
•	1.-31.7.	Pop-up	Noitasiskosten	puoti,	Kemin	Asemapuisto
•	16.7.	Puistokirppis	klo	10-15,	Kemin	Asemapuisto
•	20.7.	Musiikkinäytelmä	ala	Kranni	Teatteri,	Katariinan	terassi
•	2.-9.10.	Vanhustenviikko,	Kulttuurikeskus

Muutokset	mahdollisia!

Kesän tapahtumakalenteri
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TEKSTI: MARKE RAUTIALA JA JUKKA VILÉN   |    KUVAT: KEMIN KAUPUNGIN KUVAPANKKI

Osallistavassa	budjetoinnissa	
kuntalaiset	otetaan	mukaan	
yhteisiä	verovaroja	koskevaan	
keskusteluun,	suunnitteluun	ja	
päätöksentekoon.	

Tänä vuonna 30 000 euron käytön tee-
mana oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
kehittäminen ja aktiivisuuden lisääminen.  
Asia on edennyt kaupunginhallituksen ja 
nuorisovaltuuston käsittelyn kautta siten, 
että rahaa käytetään tänä kesänä moni-
puolisesti lasten ja nuorten skeittihar-
rastamisen tukemiseen ja Skeittiparkin 
toiminnan kehittämiseen. Jopen Puiston 
uuden skeittipaikan avajaiset pidetään 
11.6.2022, tervetuloa!
 Osallistavan budjetoinnin rahaa käyte-
tään myös lasten ja nuorten musiikki - ja 
bändiharrastuksen kehittämiseen, peli- ja 
harrastevälineiden hankintaan sekä fris-
beegolf-olosuhteiden parantamiseen.  

Ulkoilumahdollisuuksia
merellisessä Kemissä

Kemissä monipuolinen merellinen luonto 
tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet liikun-
taan ja virkistäytymiseen. Aivan keskustan 

läheisyydestä löytyy merellinen Kiikelin 
lähimetsä. Kiikelin alue on ollut jo vuosi-
kymmeniä kemiläisten suosima urbaani 
virkistysalue. Tämä on loistava esimerkki 
alueesta, jossa näkyy teollisuuden ja pai-
kallisten asukkaiden rinnakkaiselo kestä-
vällä tavalla. Alueelta löytyy tulistelupaik-
ka ja lintutorni, jonne on myös esteetön 
pääsy esimerkiksi lastenrattaiden kanssa ja 
pyörätuolilla. 
 Kemin rantaviivaa mukaileva puistotie 
kulkee Kiikelin ja Peurasaaren kappelin välil-
lä muodostaen ainutlaatuisen merenläheisen 
rantareitin. Reitin varrella on monipuolista 
luontoa ja rakennettua ympäristöä. Mansik-
kanokalle on tehty uudistuksia ja sieltä löy-
tyvät esteetön onkipaikka ja tulistelupaikka 
sekä rantalentiksen pelailun mahdollistava 
kenttä ja ulkokuntoiluvälineet. 
 Viime syksynä Mansikkanokan uima-
rannan läheisyyteen asennettiin kuntalais-
ten toivomat ulkokuntoiluvälineet. Kesän 
aikana Mansikkanokalla järjestetään ulko-

kuntoilulaitteiden käytön opastusta, kun-
tokävelyä ranta-alueella ja sup-lautailua. 
Toki rannalla voi vain makoilla ja nauttia 
kesäpäivän auringosta.
 Frisbeegolf on tällä hetkellä Suomen 
nopeimmin kasvavia liikuntalajeja, jonka 
kysyntä on myös Kemissä lisääntynyt. 
Syinä suosioon ovat lajin hauskuus, aloit-
tamisen matala kynnys ja soveltuvuus 
kaikille. Kemin Pajarinrannassa liikenne-
puiston kupeessa on yhdeksän korinen 
frisbeegolf-rata ja Ajoksesta löytyy vaati-
vampi täysimittainen18-korin rata.
 Kemin lähiympäristön kuntoilureitit 
tarjoavat tulistelupaikkoineen mahdolli-
suuden liikkua lähimetsässä turvallisesti 
koko perheen voimin. Lisäksi patikka-
reittejä on merkitty luontoon, joista ma-
keavesikanavan reitti tarjoaa vaihtelevia ja 
monipuolisia luontotyyppejä sekä maise-
mia rehevistä lehtometsistä jylhiin kallio-
maisemiin. Reitti tarjoaa mahdollisuuden 
pidempään ulkoiluun vaikkapa pyöräillen.
 

Osallistava budjetointi

Lisätietoa ulkoilumahdollisuuksista löytyy Kemin kaupungin nettisivuilta 
www.kemi.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/liikunta-ja-luonto/
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TEKSTI: ANNE OIKARINEN   |   KUVA: AKI SÄRKELÄ

Kemin kaupungin ja Ammattiopisto Lap-
pian reilu kaksivuotinen hanke (1.1.2020–
30.6.2022) Ympärivuotinen kaupunkivil-
jely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä 
-hanke on tulossa päätökseen. Hankkeen 
loppumetreillä on hyvä summata sitä, mitä 
hankkeessa on saatu aikaiseksi. Tavoittee-
na oli edistää kaupunkiviljelyä, kehittää 
uusia viljelymenetelmiä ja luoda pieneen 
kaupunkiin sopiva hävikkiruoan hyödyn-
tämistä tukeva toimintamalli. Toiminta oli 
osa Vihreä Kemi -brändiä.

Viljelyvinkkejä Kemin 
kaupungin youtube-kanavalta 

Hankkeessa on lisätty tietoisuutta kau-
punkiviljelyn mahdollisuuksista ja innos-
tettu kemiläisiä viljelemään ruokaa omiin 
tarpeisiin viljelylaatikoissa, kasvimaalla, 
palstaviljelyllä ja siirtolapuutarhassa. Op-
pia viljelyyn on saanut kaupunkiviljelyn 
tapahtumista ja työpajoista. Kevään 2021 

aikana järjestettiin kaupunkiviljelykouluja 
netissä. Näitä tallennettuja webinaareja 
voi käydä katsomassa tulevinakin vuosi-
na Kemin kaupungin youtube-kanavalta. 
Keväällä 2022 on myös järjestetty kau-
punkiviljelykouluja eri teemoilla. Tällä 
kertaa koulutukset järjestettiin hankkeen 
toimipisteellä Jänkälässä ja painopiste oli 
käytännön tekemisessä. 

Pruntsille syötävä puutarha 

Jänkälän pihapiiriin on perustettu kahtena 
vuonna yhteisöllinen puutarha, jossa eri 
yhteisöt ovat käyneet kasvattamassa hyö-
tykasveja. Pysyvämpi puutarha kemiläisil-
le on tulossa vielä Pruntsin alueelle kesällä 
2022. Kaikille kaupunkilaisille avoimen 
syötävän puiston toteutus on suunniteltu 
niin, että puisto rakentuu, vaikka hanke-
aika loppuukin. Viljelytoiminnoista myös 
palstaviljelytoiminta on jäänyt jatkuvak-
si toiminnoksi. Sotisaaressa käynnistyy    

kesäkuussa 2022 toinen viljelykausi pals-
tan varanneille. Toukokuussa 2021 Ke-
miin perustettiin hankkeen työpajojen 
lopputulemana siirtolapuutarhayhdistys. 
Meri-Lapin siirtolapuutarhayhdistys vie 
Kuivanuoron Leukalaan perustettavan 
siirtolapuutarhan perustamista eteenpäin. 
Rakentaminen alueelle alkaa todennäköi-
sesti vuonna 2023. Yhdistyksen toimin-
taan voi pyrkiä mukaan laittamalla postia 
osoitteeseen: merilapinsiirtolapuutarha@
gmail.com.

Vuonna 2021 hankkeessa 
pelastettiin seitsemän Kemin 
kaupungintalon korkuista 
pinoa hävikkiä 

Yksi hankkeen merkittävä osa-alue oli 
luoda Kemiin pieneen kaupunkiin sopiva 
hävikkiruoan hyödyntämistä tukeva toi-
mintamalli. Tätä lähdettiin kehittämään 
hävikkiruokakauppahallin (Jänkälä) kaut-

Kaupunkiviljelyhanke päättyy

”Hävikikistä hyvikkiä” ohjeet löytyvät Kemin nettisivuilta 
helposti, kun laitat hakukenttään ”reseptivihko”.
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Kemissä on järjestetty vuosien saatossa 
useita pihakilpailuja; alussa haettiin Kemin 
Kauneinta Pihaa, sitten Kemin Viihtyisin-
tä pihaa. Ympärivuotinen kaupunkiviljely 
ja lähiruoan tuottaminen Kemissä -hanke 
sekä aiemmin järjestetyt pihakisat ovat 
olleet inspiraationa leikkimieliseen kisaan, 
jossa tänä vuonna etsitään Kemin hyödyl-
lisintä kotipuutarhaa. 

Tavoitteena on innostaa kemi-
läiset kaupunkiviljelyyn

Kaupunkiviljely tarkoittaa ruoan tuotta-
mista ja kasvien kasvattamista kaupunki-
ympäristössä. Kaupunkiviljely tuo luonnon 
takaisin kaupunkeihin, lisää pölyttäjien 
määrää rakennetussa ympäristössä ja vah-
vistaa kaupunkilaisten luontosuhdetta, 
yhteisöllisyyttä, omavaraisuutta sekä hy-
vinvointia. Kaupunkiviljely on ekologista 
ja vähähiilisyyttä edistävää, sillä se vähen-
tää ravinnon pakkaus- ja kuljetustarpeita. 

Palkitut puutarhat toimivat malliesimerk-
keinä pihan ja puutarhan mielekkäästä to-
teutuksesta. Hyvin hoidetut viheralueet 
ja viihtyisät asuinalueet parantavat koko 
seudun viihtyisyyttä ja kohottavat eri 
asuinalueiden arvostusta ja arvoa.

Tule mukaan!

Tässä leikkimielisessä kilpailussa on yksi 
sarja. Kilpailuun voivat osallistua Kemis-
sä sijaitsevat kaikki kotipuutarhat: yksi-
tyiset sekä taloyhtiöt, joiden kotipuutar-
han hoitamisesta vastaavat asukkaat itse. 
Kilpailualue on Kemin kaupungin alue. 
Kilpailuun voi ilmoittautua 31.7.2022 
mennessä Puutarhat ”katselmoidaan” 
viikon 33 alussa ja voittaja julkistetaan 
19.8.2022 Elonkorjuumarkkinoiden yh-
teydessä. Kilpailun järjestää Kemin kau-
punki, kaupunkiviljelyhanke – yhteis-
työkumppaneina ovat Prisma Kemi sekä 
Lounais-Lappi -lehti.

Pihakilpailu uudella ”tvistillä” – 
nyt etsitään Kemin hyödyllisintä 
kotipuutarhaa 2022

ta, josta hävikkiruoan keruu, hyödyntä-
minen ja jakelu tapahtui. Vuonna 2021 
hanke pelasti käyttökelpoista hävikkiä 
yhteensä 76 403 litraa. Jos tämä määrä 
jaettaisiin banaalilaatikoihin ja laatikot pi-
nottaisiin päällekkäin, niin pinon korkeus 
olisi 380 metriä, eli hieman yli 7 Kemin 
kaupungintalon korkuista pinoa. Hävikin 
pelastaminen jatkuu myös tulevaisuudes-
sa. Yhteistyöllä on luotu malli, jossa eri 
toimijat jakavat tehtäviä; noutavat, saavat 
ja jakavat hävikkiä tarvitseville.
 Hankkeen sosiaalinen keittiö -toi-
mintamallin kautta on järjestetty kasvis-
ruokaan liittyviä tapahtumia hankkeen 
aikana yli 60, näissä tapahtumissa hy-
vikistä on päässyt nauttimaan yli 4000 
kemiläistä. Tapahtumat ovat sisältäneet 
yhteisiä kokkaushetkiä mm. lasten, 
nuorten, ikääntyvien ja kehitysvammais-
ten kanssa. Hyvikkiruoan ilosanomaa on 
viety eteenpäin smoothien maistatuk-
sissa erilaisilla messuilla ja tapahtumissa. 
Hankkeessa on tehty myös ”hävikistä 
hyvikkiä” reseptivihko, jossa on help-
poja ja terveellisiä smoothie- ja tuore-
puuro-ohjeita. Vihkonen on ladattavissa 
Kemin kaupungin nettisivuilla.
 Lisäksi hankkeessa selvitettiin huk-
kalämmön hyödyntämistä kasvihuone-
viljelyssä biotuotetehtaan prosesseja 
ja infraa hyödyntäen. Tämän selvityk-
sen hankkeelle teki luonnonvarakeskus 
Luke. Hankkeessa toteutettiin myös 
kysely, jolla haluttiin selvittää kaupun-
kilaisten kiinnostusta yhteiseen kasvi-
huoneviljelyyn. Kyselyyn saatiin yli 800 
vastausta. Kyselyn perusteella 25% ke-
miläisistä oli kiinnostunut tämäntyyppi-
sestä viljelystä.

Kilpailun säännöt ja ilmoittautumisohjeet 
löytyvät kaupungin www-sivuilta: 
https://www.kemi.fi/kaupunki-ja-hallinto/suuri-pieni-kaupunki/vihrea-kemi/
kaupunkiviljely/

Arvosteluperusteet:
•	 Ensivaikutelma	kotipuutarhasta,	jonka	tulija	saa
•	 Kotipuutarhan	viihtyisyys,	idearikkaus,	ulkonäkö,	tarkoituksenmukaisuus		
	 sekä	piha	kokonaisuutena
•	 Viljeltävien	kasvien	hyödyllisyys,	monipuolisuus,	innovatiivisuus,	oma-
	 varaisuus	sekä	viljeltyjen	kasvien	säilöntä	ja	varastointi
•	 Pihatilojen,	toimintojen	(mm.	jätehuolto),	kasvillisuuden	ja	rakennusten	
	 muodostama	kokonaisuus	arvioituna	erityisesti	kestävän	kehityksen	kannalta.
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TEKSTI: MATTI NIKKILÄ   |   KUVA: PIXABAY.COM

Sahansaarenkadun ja sen läheisyydessä 
olevien katujen työmaa jatkaa etenemis-
tään kesän aikana. Talvella työ on keskit-
tynyt lähinnä siltoihin, mutta kesällä pääs-
tään tieosuuksien pariin.
 - Työ on aikataulussa ja ylikulut on 
tarkoitus avata liikenteelle 1. heinäkuuta. 

Kaikki viimeistelyt eivät välttämättä ole 
siinä vaiheessa valmiita, mutta liikenne 
pystyy jo silloin kulkemaan.
 Hanke onkin mittava. Kokonaisuuden 
budjetti on noin 15,5 miljoonaa euroa. 
Grönvall sanoo, että se on suurin hänen 
aikanaan rakenteille tullut tiehanke.

Kesällä pääsee 
skeittaamaan

- Budjetti todennäköisesti myös pitää. 
Toki Kemissä on vielä isompiakin hankkei-
ta käynnissä, esimerkiksi satamassa inves-
tointien budjetti on noin 40 miljoonaa.

Uudenlaista tekemistä

Siinä missä Sahansaarenkatu on ollut ko-
koluokaltaan harvinaisen iso, on kaupun-
gissa kokeiltu uudenlaista yhteistyötä 
kaupungin keskustan skeittiparkin suun-
nittelussa.
 - Teimme siinä työtä suoraan nuorten 
käyttäjien kanssa. Nuorisotoimi hankki 
käyttäjistä asiantuntijat, ja se oli antoisa 
kokemus. Nuoret osasivat käyttää terme-
jä, joita en itse aluksi ymmärtänytkään.
 Skeittiparkki onkin jo saavuttanut käyt-
täjien huomion, vaikka se ei ole vielä täysin 
valmis. Alue viimeistellään touko - kesä-
kuussa.

Useita työmaita

Sisäsatamassa puolestaan jatkuvat Metsä-
Fibren biotuotetehtaan kuljetukset. Suu-
ria kuormia alkaa saapua sisäsatamaan 
jäidenlähdön jälkeen ja ne jatkuvat jonkin 
aikaa.
 - Todennäköisesti pääsemme heinä-
kuun lopussa aloittamaan Hahtisaarenka-
dun keskisaarekkeen tekemistä. Sisäsata-
ma valitettavasti joutuu hieman kärsimään 
tilanteesta alkukesän.
 Pienempiä työmaita on useita. Kesän 
ohjelmaan kuuluu myös Pajarinrannan 
päiväkodin alueen viimeistely. Paattiossa 
tehdään päällystystöitä.
 Hahtisaaren venesataman kolmas laitu-
ri uusitaan myös alkukesästä ja sen myötä 
kaikki kyseisen venesataman laiturit on uu-
sittu. Mansikkanokan venesatamaan jää uu-
sittavaksi yksi laituri. Se jää vuodelle 2023.
 - Uuden liikuntahallin alueella työt puo-
lestaan alkavat syksyllä, Grönvall toteaa.

Sahansaarenkadun	alue	ja	skeittiparkki	otetaan	käyttöön	
tänä	kesänä.	Kadulla	mittakaava	on	harvinainen,	parkissa	
toteutustapa	on	uudenlainen.
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Kemin kaupunkiliikenne siirtyy kesäaikatauluihin 6.6. alkaen
Ajalla	6.6.-3.7.	linja	2A	liikennöi	samalla	aikataululla	ja	reitillä,	kuin	viime	kesänä.	Karihaaran	alueen	katujärjestelyjen	

johdosta	aikatauluun	tulee	muutoksia	4.7.	alkaen.	Muutoksista	tiedotamme	myöhemmin.	Hyvää	matkaa!
LINJA 2A LA-SU 
6.6. - 3.7.2022

LINJA 2A LA-SU

Liikennöitsijä Kemin Taksipalvelu Oy
LINJA 2A Rytikari - Syväkangas - keskusta - Kivikko Asiakaspalvelu ma-pe 8-15 puh. 050 529 1376

Aikuinen
Lapsi / nuori          

4-18 v. Alle 4 v.
Rytikarista keskustaan ja Kivikolle Kertalippu 3,50 €                1,80 €                ilmainen

Työväentalo, Rytikatu Ritikka, Ouluntie
Kaupungintalo, 
Meripuistokatu LPKS, Sairaalakatu Lappia, Perttusenkatu Kertalipulla matkustusoikeus 60 min ostohetkestä.

10:32 10:45 10:50 10:55 11:04 Maksuvälineenä käyvät käteinen ja yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä 
11:32 11:45 11:50 11:55 12:04 Matkahuollon myymät liput. Jos maksat käteisellä, varaa mielellään tasaraha.
13:32 13:45 13:50 13:55 14:04 Matkahuollon matkakortit myy kauppa.matkahuolto.fi, lisäksi Kemin kaupunkilippua 
14:32 14:45 14:50 14:55 15:04 myy Kemin Taksipalvelu Oy. Aikataulut löytyvät myös Matkahuollon aikatauluhausta
15:32 15:45 15:50 15:55 16:04 www.matkahuolto.fi ja Reitit & Liput -mobiilisovelluksesta
16:32 16:45 16:50 | | Tarkista auton ajantasainen sijainti sijaintikartasta www.kemintaksi.fi/joukkoliikenne

Linja 2A ajetaan matalalattia-autolla.
LINJA 2A Kivikko - Keskusta - Syväkangas - Rytikari Aikataulumerkintöjen selitteet:

HH:MM                                              
HH:MM                                               

|

Kivikolta keskustaan ja Rytikariin Poikkeavat ajopäivät:
24.6. juhannusaatto, ajetaan sunnuntaivuorot, klo 13 jälkeen lähteviä vuoroja ei ajeta

Lappia, Perttusenkatu LPKS, Sairaalakatu
Linja-autoasema, 

Asemakatu Ritikka, Ouluntie Työväentalo, Rytikatu
25.6. juhannuspäivä, ei liikennöintiä

| 10:10 10:15 10:20 10:32
11:04 11:10 11:15 11:20 11:32
12:04 12:10 | | |

| 13:10 13:15 13:20 13:32
14:04 14:10 14:15 14:20 14:32
15:04 15:10 15:15 15:20 15:32
16:04 16:10 16:15 16:20 16:32

www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi
©Meri-Lapin joukkoliikenne Oikeudet muutoksiin pidätetään. ©Meri-Lapin joukkoliikenne Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Perttusenkatu - Kiveliönkatu - Sauvonväylä - Asemakatu - Pohjoisrantakatu - Marina 
Takalon katu - Sairaalakatu - Kauppakatu - Sankarikatu - Meripuistokatu - linja-
autoasema, Asemakadun pysäkki - Asemakatu - Valtakatu - Ouluntie - Eteläntie - 
Veitsiluodontie - (Ruonantie - Hepolantie -) Veitsiluodontie - Rytikatu

LA-SU

LA-SU

kiinteä lähtöaika pysäkiltä (auto ei lähde ennen ilmoitettua aikaa)                                                     
arvioitu lähtöaika pysäkiltä                                                                                                          
auto ei aja pysäkin kautta

Pohjoispuolella ajetaan reittiä keskusta - Koivuharju - Kivikko - 
keskusta. Rytikarissa ajetaan reittiä Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu 
- Rytikatu. Rytikariin mennessä ajetaan Hepolan kautta, jos 
menijöitä.

KEMIN KAUPUNKILIIKENTEEN 
KESÄAIKATAULUT 6.6. - 3.7.2022    
LINJA 2A

Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu - Veitsiluodontie - Hepolantie - Ruonantie - 
Veitsiluodontie - Eteläntie - Ouluntie - Valtakatu - Asemakatu - Meripuistokatu - 
Sankarikatu - Kauppakatu - Sairaalakatu - Marina Takalon katu - Pohjoisrantakatu - 
Asemakatu - Lapintie - Koivuharjunkatu - Mäntylänkatu - Perttusenkatu

LINJA 2A MA-PE
6.6. - 3.7.2022

    MA-PE LINJA 2A      
6.6. - 3.7.2022

LINJA 2A MA-PE LINJA 2A MA-PE

LINJA 2A Rytikari - Syväkangas - keskusta - Kivikko (aamupäivä) LINJA 2A Kivikko - keskusta - Syväkangas - Rytikari (aamupäivä)

Rytikarista keskustaan ja Kivikolle aamupäivällä Kivikolta keskustaan ja Rytikariin aamupäivällä

Työväentalo, Rytikatu Ritikka, Ouluntie
Kaupungintalo, 
Meripuistokatu LPKS, Sairaalakatu Lappia, Perttusenkatu Lappia, Perttusenkatu LPKS, Sairaalakatu

Linja-autoasema, 
Asemakatu Ritikka, Ouluntie Työväentalo, Rytikatu

6:22 6:35 6:40 6:45 6:51 | 6:00 6:05 6:10 6:22
7:22 7:35 7:40 7:45 7:51 6:51 7:00 7:05 7:10 7:22
8:22 8:35 8:40 8:45 8:51 7:51 8:00 8:05 8:10 8:22
9:22 9:35 9:40 9:45 9:51 8:51 9:00 9:05 9:10 9:22

10:22 10:35 10:40 10:45 10:51 9:51 10:00 10:05 10:10 10:22
10:51 11:00 11:05 | |

LINJA 2A Rytikari - Syväkangas - keskusta - Kivikko (iltapäivä) LINJA 2A Kivikko - keskusta - Syväkangas - Rytikari (iltapäivä)

Rytikarista keskustaan ja Kivikolle iltapäivällä Kivikolta keskustaan ja Rytikariin iltapäivällä

Työväentalo, Rytikatu Ritikka, Ouluntie
Kaupungintalo, 
Meripuistokatu LPKS, Sairaalakatu Lappia, Perttusenkatu Lappia, Perttusenkatu LPKS, Sairaalakatu

Linja-autoasema, 
Asemakatu Ritikka, Ouluntie Työväentalo, Rytikatu

12:32 12:45 12:50 12:55 13:04 | 12:10 12:15 12:20 12:32
13:32 13:45 13:50 13:55 14:04 13:04 13:10 13:15 13:20 13:32
14:32 14:45 14:50 14:55 15:04 14:04 14:10 14:15 14:20 14:32
15:32 15:45 15:50 15:55 16:04 15:04 15:10 15:15 15:20 15:32
16:32 16:45 16:50 | | 16:04 16:10 16:15 16:20 16:32

www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi
©Meri-Lapin joukkoliikenne Oikeudet muutoksiin pidätetään. ©Meri-Lapin joukkoliikenne Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu - Veitsiluodontie - Hepolantie - Ruonantie - 
Veitsiluodontie - Eteläntie - Ouluntie - Valtakatu - Asemakatu - Meripuistokatu - 
Sankarikatu - Kauppakatu - Sairaalakatu - Marina Takalon katu - Pohjoisrantakatu - 
Asemakatu - Lapintie - Koivuharjunkatu - Mäntylänkatu - Perttusenkatu

Perttusenkatu - Kiveliönkatu - Sauvonväylä - Asemakatu - Pohjoisrantakatu - Marina 
Takalon katu - Sairaalakatu - Kauppakatu - Sankarikatu - Meripuistokatu - linja-
autoasema, Asemakadun pysäkki - Asemakatu - Valtakatu - Ouluntie - Eteläntie - 
Veitsiluodontie - (Ruonantie - Hepolantie -) Veitsiluodontie - Rytikatu

MA-PE MA-PE

Pohjoispuolella ajetaan aamupäivällä reittiä keskusta - Kivikko - 
Koivuharju - keskusta ja iltapäivällä päinvastoin. Rytikarissa ajetaan 
aina reittiä Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu. Rytikariin 
mennessä ajetaan Hepolan kautta, jos menijöitä.

Pohjoispuolella ajetaan aamupäivällä reittiä keskusta - Kivikko - 
Koivuharju - keskusta ja iltapäivällä päinvastoin. Rytikarissa ajetaan 
aina reittiä Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu. Rytikariin 
mennessä ajetaan Hepolan kautta, jos menijöitä.

Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu - Veitsiluodontie - Hepolantie - Ruonantie - 
Veitsiluodontie - Eteläntie - Ouluntie - Valtakatu - Asemakatu - Meripuistokatu - 
Sankarikatu - Kauppakatu - Sairaalakatu - Marina Takalon katu - Pohjoisrantakatu - 
Asemakatu - Sauvonväylä - Kiveliönkatu - Perttusenkatu

Perttusenkatu - Mäntylänkatu - Koivuharjunkatu - Lapintie - Asemakatu - 
Pohjoisrantakatu - Marina Takalon katu - Sairaalakatu - Kauppakatu - Sankarikatu - 
Meripuistokatu - linja-autoasema, Asemakadun pysäkki - Asemakatu - Valtakatu - 
Ouluntie - Eteläntie - Veitsiluodontie - (Ruonantie - Hepolantie -) Veitsiluodontie - 
Rytikatu

MA-PE MA-PE

LINJA 2A MA-PE
6.6. - 3.7.2022

    MA-PE LINJA 2A      
6.6. - 3.7.2022

LINJA 2A MA-PE LINJA 2A MA-PE

LINJA 2A Rytikari - Syväkangas - keskusta - Kivikko (aamupäivä) LINJA 2A Kivikko - keskusta - Syväkangas - Rytikari (aamupäivä)

Rytikarista keskustaan ja Kivikolle aamupäivällä Kivikolta keskustaan ja Rytikariin aamupäivällä

Työväentalo, Rytikatu Ritikka, Ouluntie
Kaupungintalo, 
Meripuistokatu LPKS, Sairaalakatu Lappia, Perttusenkatu Lappia, Perttusenkatu LPKS, Sairaalakatu

Linja-autoasema, 
Asemakatu Ritikka, Ouluntie Työväentalo, Rytikatu

6:22 6:35 6:40 6:45 6:51 | 6:00 6:05 6:10 6:22
7:22 7:35 7:40 7:45 7:51 6:51 7:00 7:05 7:10 7:22
8:22 8:35 8:40 8:45 8:51 7:51 8:00 8:05 8:10 8:22
9:22 9:35 9:40 9:45 9:51 8:51 9:00 9:05 9:10 9:22

10:22 10:35 10:40 10:45 10:51 9:51 10:00 10:05 10:10 10:22
10:51 11:00 11:05 | |

LINJA 2A Rytikari - Syväkangas - keskusta - Kivikko (iltapäivä) LINJA 2A Kivikko - keskusta - Syväkangas - Rytikari (iltapäivä)

Rytikarista keskustaan ja Kivikolle iltapäivällä Kivikolta keskustaan ja Rytikariin iltapäivällä

Työväentalo, Rytikatu Ritikka, Ouluntie
Kaupungintalo, 
Meripuistokatu LPKS, Sairaalakatu Lappia, Perttusenkatu Lappia, Perttusenkatu LPKS, Sairaalakatu

Linja-autoasema, 
Asemakatu Ritikka, Ouluntie Työväentalo, Rytikatu

12:32 12:45 12:50 12:55 13:04 | 12:10 12:15 12:20 12:32
13:32 13:45 13:50 13:55 14:04 13:04 13:10 13:15 13:20 13:32
14:32 14:45 14:50 14:55 15:04 14:04 14:10 14:15 14:20 14:32
15:32 15:45 15:50 15:55 16:04 15:04 15:10 15:15 15:20 15:32
16:32 16:45 16:50 | | 16:04 16:10 16:15 16:20 16:32

www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi
©Meri-Lapin joukkoliikenne Oikeudet muutoksiin pidätetään. ©Meri-Lapin joukkoliikenne Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu - Veitsiluodontie - Hepolantie - Ruonantie - 
Veitsiluodontie - Eteläntie - Ouluntie - Valtakatu - Asemakatu - Meripuistokatu - 
Sankarikatu - Kauppakatu - Sairaalakatu - Marina Takalon katu - Pohjoisrantakatu - 
Asemakatu - Lapintie - Koivuharjunkatu - Mäntylänkatu - Perttusenkatu

Perttusenkatu - Kiveliönkatu - Sauvonväylä - Asemakatu - Pohjoisrantakatu - Marina 
Takalon katu - Sairaalakatu - Kauppakatu - Sankarikatu - Meripuistokatu - linja-
autoasema, Asemakadun pysäkki - Asemakatu - Valtakatu - Ouluntie - Eteläntie - 
Veitsiluodontie - (Ruonantie - Hepolantie -) Veitsiluodontie - Rytikatu

MA-PE MA-PE

Pohjoispuolella ajetaan aamupäivällä reittiä keskusta - Kivikko - 
Koivuharju - keskusta ja iltapäivällä päinvastoin. Rytikarissa ajetaan 
aina reittiä Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu. Rytikariin 
mennessä ajetaan Hepolan kautta, jos menijöitä.

Pohjoispuolella ajetaan aamupäivällä reittiä keskusta - Kivikko - 
Koivuharju - keskusta ja iltapäivällä päinvastoin. Rytikarissa ajetaan 
aina reittiä Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu. Rytikariin 
mennessä ajetaan Hepolan kautta, jos menijöitä.

Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu - Veitsiluodontie - Hepolantie - Ruonantie - 
Veitsiluodontie - Eteläntie - Ouluntie - Valtakatu - Asemakatu - Meripuistokatu - 
Sankarikatu - Kauppakatu - Sairaalakatu - Marina Takalon katu - Pohjoisrantakatu - 
Asemakatu - Sauvonväylä - Kiveliönkatu - Perttusenkatu

Perttusenkatu - Mäntylänkatu - Koivuharjunkatu - Lapintie - Asemakatu - 
Pohjoisrantakatu - Marina Takalon katu - Sairaalakatu - Kauppakatu - Sankarikatu - 
Meripuistokatu - linja-autoasema, Asemakadun pysäkki - Asemakatu - Valtakatu - 
Ouluntie - Eteläntie - Veitsiluodontie - (Ruonantie - Hepolantie -) Veitsiluodontie - 
Rytikatu

MA-PE MA-PE

LINJA 2A MA-PE
6.6. - 3.7.2022

    MA-PE LINJA 2A      
6.6. - 3.7.2022

LINJA 2A MA-PE LINJA 2A MA-PE

LINJA 2A Rytikari - Syväkangas - keskusta - Kivikko (aamupäivä) LINJA 2A Kivikko - keskusta - Syväkangas - Rytikari (aamupäivä)

Rytikarista keskustaan ja Kivikolle aamupäivällä Kivikolta keskustaan ja Rytikariin aamupäivällä

Työväentalo, Rytikatu Ritikka, Ouluntie
Kaupungintalo, 
Meripuistokatu LPKS, Sairaalakatu Lappia, Perttusenkatu Lappia, Perttusenkatu LPKS, Sairaalakatu

Linja-autoasema, 
Asemakatu Ritikka, Ouluntie Työväentalo, Rytikatu

6:22 6:35 6:40 6:45 6:51 | 6:00 6:05 6:10 6:22
7:22 7:35 7:40 7:45 7:51 6:51 7:00 7:05 7:10 7:22
8:22 8:35 8:40 8:45 8:51 7:51 8:00 8:05 8:10 8:22
9:22 9:35 9:40 9:45 9:51 8:51 9:00 9:05 9:10 9:22

10:22 10:35 10:40 10:45 10:51 9:51 10:00 10:05 10:10 10:22
10:51 11:00 11:05 | |

LINJA 2A Rytikari - Syväkangas - keskusta - Kivikko (iltapäivä) LINJA 2A Kivikko - keskusta - Syväkangas - Rytikari (iltapäivä)

Rytikarista keskustaan ja Kivikolle iltapäivällä Kivikolta keskustaan ja Rytikariin iltapäivällä

Työväentalo, Rytikatu Ritikka, Ouluntie
Kaupungintalo, 
Meripuistokatu LPKS, Sairaalakatu Lappia, Perttusenkatu Lappia, Perttusenkatu LPKS, Sairaalakatu

Linja-autoasema, 
Asemakatu Ritikka, Ouluntie Työväentalo, Rytikatu

12:32 12:45 12:50 12:55 13:04 | 12:10 12:15 12:20 12:32
13:32 13:45 13:50 13:55 14:04 13:04 13:10 13:15 13:20 13:32
14:32 14:45 14:50 14:55 15:04 14:04 14:10 14:15 14:20 14:32
15:32 15:45 15:50 15:55 16:04 15:04 15:10 15:15 15:20 15:32
16:32 16:45 16:50 | | 16:04 16:10 16:15 16:20 16:32

www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi
©Meri-Lapin joukkoliikenne Oikeudet muutoksiin pidätetään. ©Meri-Lapin joukkoliikenne Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu - Veitsiluodontie - Hepolantie - Ruonantie - 
Veitsiluodontie - Eteläntie - Ouluntie - Valtakatu - Asemakatu - Meripuistokatu - 
Sankarikatu - Kauppakatu - Sairaalakatu - Marina Takalon katu - Pohjoisrantakatu - 
Asemakatu - Lapintie - Koivuharjunkatu - Mäntylänkatu - Perttusenkatu

Perttusenkatu - Kiveliönkatu - Sauvonväylä - Asemakatu - Pohjoisrantakatu - Marina 
Takalon katu - Sairaalakatu - Kauppakatu - Sankarikatu - Meripuistokatu - linja-
autoasema, Asemakadun pysäkki - Asemakatu - Valtakatu - Ouluntie - Eteläntie - 
Veitsiluodontie - (Ruonantie - Hepolantie -) Veitsiluodontie - Rytikatu

MA-PE MA-PE

Pohjoispuolella ajetaan aamupäivällä reittiä keskusta - Kivikko - 
Koivuharju - keskusta ja iltapäivällä päinvastoin. Rytikarissa ajetaan 
aina reittiä Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu. Rytikariin 
mennessä ajetaan Hepolan kautta, jos menijöitä.

Pohjoispuolella ajetaan aamupäivällä reittiä keskusta - Kivikko - 
Koivuharju - keskusta ja iltapäivällä päinvastoin. Rytikarissa ajetaan 
aina reittiä Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu. Rytikariin 
mennessä ajetaan Hepolan kautta, jos menijöitä.

Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu - Veitsiluodontie - Hepolantie - Ruonantie - 
Veitsiluodontie - Eteläntie - Ouluntie - Valtakatu - Asemakatu - Meripuistokatu - 
Sankarikatu - Kauppakatu - Sairaalakatu - Marina Takalon katu - Pohjoisrantakatu - 
Asemakatu - Sauvonväylä - Kiveliönkatu - Perttusenkatu

Perttusenkatu - Mäntylänkatu - Koivuharjunkatu - Lapintie - Asemakatu - 
Pohjoisrantakatu - Marina Takalon katu - Sairaalakatu - Kauppakatu - Sankarikatu - 
Meripuistokatu - linja-autoasema, Asemakadun pysäkki - Asemakatu - Valtakatu - 
Ouluntie - Eteläntie - Veitsiluodontie - (Ruonantie - Hepolantie -) Veitsiluodontie - 
Rytikatu

MA-PE MA-PE

LINJA 2A LA-SU 6.6. - 3.7.2022 LINJA 2A MA-PE 6.6. - 3.7.2022

 LINJA 2A MA-PE 6.6. - 3.7.2022

LINJA 2A MA-PE
6.6. - 3.7.2022

    MA-PE LINJA 2A      
6.6. - 3.7.2022

LINJA 2A MA-PE LINJA 2A MA-PE

LINJA 2A Rytikari - Syväkangas - keskusta - Kivikko (aamupäivä) LINJA 2A Kivikko - keskusta - Syväkangas - Rytikari (aamupäivä)

Rytikarista keskustaan ja Kivikolle aamupäivällä Kivikolta keskustaan ja Rytikariin aamupäivällä

Työväentalo, Rytikatu Ritikka, Ouluntie
Kaupungintalo, 
Meripuistokatu LPKS, Sairaalakatu Lappia, Perttusenkatu Lappia, Perttusenkatu LPKS, Sairaalakatu

Linja-autoasema, 
Asemakatu Ritikka, Ouluntie Työväentalo, Rytikatu

6:22 6:35 6:40 6:45 6:51 | 6:00 6:05 6:10 6:22
7:22 7:35 7:40 7:45 7:51 6:51 7:00 7:05 7:10 7:22
8:22 8:35 8:40 8:45 8:51 7:51 8:00 8:05 8:10 8:22
9:22 9:35 9:40 9:45 9:51 8:51 9:00 9:05 9:10 9:22

10:22 10:35 10:40 10:45 10:51 9:51 10:00 10:05 10:10 10:22
10:51 11:00 11:05 | |

LINJA 2A Rytikari - Syväkangas - keskusta - Kivikko (iltapäivä) LINJA 2A Kivikko - keskusta - Syväkangas - Rytikari (iltapäivä)

Rytikarista keskustaan ja Kivikolle iltapäivällä Kivikolta keskustaan ja Rytikariin iltapäivällä

Työväentalo, Rytikatu Ritikka, Ouluntie
Kaupungintalo, 
Meripuistokatu LPKS, Sairaalakatu Lappia, Perttusenkatu Lappia, Perttusenkatu LPKS, Sairaalakatu

Linja-autoasema, 
Asemakatu Ritikka, Ouluntie Työväentalo, Rytikatu

12:32 12:45 12:50 12:55 13:04 | 12:10 12:15 12:20 12:32
13:32 13:45 13:50 13:55 14:04 13:04 13:10 13:15 13:20 13:32
14:32 14:45 14:50 14:55 15:04 14:04 14:10 14:15 14:20 14:32
15:32 15:45 15:50 15:55 16:04 15:04 15:10 15:15 15:20 15:32
16:32 16:45 16:50 | | 16:04 16:10 16:15 16:20 16:32

www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi
©Meri-Lapin joukkoliikenne Oikeudet muutoksiin pidätetään. ©Meri-Lapin joukkoliikenne Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu - Veitsiluodontie - Hepolantie - Ruonantie - 
Veitsiluodontie - Eteläntie - Ouluntie - Valtakatu - Asemakatu - Meripuistokatu - 
Sankarikatu - Kauppakatu - Sairaalakatu - Marina Takalon katu - Pohjoisrantakatu - 
Asemakatu - Lapintie - Koivuharjunkatu - Mäntylänkatu - Perttusenkatu

Perttusenkatu - Kiveliönkatu - Sauvonväylä - Asemakatu - Pohjoisrantakatu - Marina 
Takalon katu - Sairaalakatu - Kauppakatu - Sankarikatu - Meripuistokatu - linja-
autoasema, Asemakadun pysäkki - Asemakatu - Valtakatu - Ouluntie - Eteläntie - 
Veitsiluodontie - (Ruonantie - Hepolantie -) Veitsiluodontie - Rytikatu

MA-PE MA-PE

Pohjoispuolella ajetaan aamupäivällä reittiä keskusta - Kivikko - 
Koivuharju - keskusta ja iltapäivällä päinvastoin. Rytikarissa ajetaan 
aina reittiä Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu. Rytikariin 
mennessä ajetaan Hepolan kautta, jos menijöitä.

Pohjoispuolella ajetaan aamupäivällä reittiä keskusta - Kivikko - 
Koivuharju - keskusta ja iltapäivällä päinvastoin. Rytikarissa ajetaan 
aina reittiä Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu. Rytikariin 
mennessä ajetaan Hepolan kautta, jos menijöitä.

Rytikatu - Karikatu - Karjalankatu - Rytikatu - Veitsiluodontie - Hepolantie - Ruonantie - 
Veitsiluodontie - Eteläntie - Ouluntie - Valtakatu - Asemakatu - Meripuistokatu - 
Sankarikatu - Kauppakatu - Sairaalakatu - Marina Takalon katu - Pohjoisrantakatu - 
Asemakatu - Sauvonväylä - Kiveliönkatu - Perttusenkatu

Perttusenkatu - Mäntylänkatu - Koivuharjunkatu - Lapintie - Asemakatu - 
Pohjoisrantakatu - Marina Takalon katu - Sairaalakatu - Kauppakatu - Sankarikatu - 
Meripuistokatu - linja-autoasema, Asemakadun pysäkki - Asemakatu - Valtakatu - 
Ouluntie - Eteläntie - Veitsiluodontie - (Ruonantie - Hepolantie -) Veitsiluodontie - 
Rytikatu

MA-PE MA-PE

OTA TALTEEN!
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TEKSTI: JUKKA VILÉN   |   KUVA: PEXELS.COM

Toivo parasta, 
varaudu pahimpaan
Venäjän hyökkäys Ukrainaan ravisutti tur-
vallisuuttamme merkittävällä tavalla ja var-
sin kaukaiselta tuntunut ajatus poikkeus-
oloista elämisestä ja niihin varautumisesta 
tuli ajankohtaiseksi. Kemin kaupunki on 
omalta osaltaan tehnyt kotitehtävänsä 
varautumisessa varsin hyvin.  Viime vuo-
sina olemme kouluttaneet henkilöstöäm-
me, päivittäneet valmiussuunnitelmia ja 
koetelleet niitä harjoituksissa useiden eri 
uhkatilanteiden osalta. Silti on monta asi-
aa, joihin emme viranomaistoiminnalla voi 
juurikaan vaikuttaa. Asukkailla ja organi-
saatioilla on itsellään velvollisuus varautua 
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin oma-
toimisilla pelastustoimenpiteillä.

Pelastuslaki säätelee – 
tiedätkö roolisi?

Yksityisen henkilön kohdalla varautumista 
säätelee pelastuslaki. Pelastuslain mukai-
nen omatoiminen varautuminen täyden-
tää valmiuslain velvoitteita. Pelastuslain 
mukaan rakennuksen omistaja ja haltija on 
velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden 
syntymistä, varautumaan henkilöiden, 
omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen 
vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin 
pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoi-
misesti kykenevät. 
 Viranomaisten resurssit vakavissa häiriö-
tilanteissa eivät riitä kaikista kuntalaisten 

tarpeista huolehtimiseen samalla tavalla 
kuin normaalioloissa. Käytettävissä ole-
vat voimavarat kohdistetaan eniten apua 
tarvitseville. Päivittäisiin ja poikkeuksel-
lisiinkin vaaratilanteisiin varautuminen 
on luonnollista aloittaa jokaisen omista 
tiedoista ja taidoista sekä asuin- ja työym-
päristön turvallisuusjärjestelyistä. 

Valmiuslaki ohjaa 
viranomaistoimintaa 

Kaupunki varautuu toimimaan poikkeus-
olojen aikana, myös aseellisen konfliktin. 
Kaupungin toiminta poikkeusoloissa pe-
rustuu normaaliolojen valmiuteen, jota 
voidaan vahvistaa ja laajentaa etukäteen 
tehtyjen suunnitelmien ja järjestelyjen 
mukaisesti. Kaupungin on varauduttava 
toimintaan poikkeusoloissa riittävin suun-
nitelmin ja etukäteen tapahtuvin valmiste-
luin kouluttamalla ja varaamalla henkilöstöä 
poikkeusolojen tehtäviin sekä huolehti-
malla johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjes-
telmien rakentamisesta ja ylläpidosta.
 Viime vuosina poikkeukselliset sääolot 
ovat aiheuttaneet haasteellisia tilanteita niin 
yksityishenkilöille kuin viranomaisillekin. 
Kova tuuli, tulvivat vedet tai äärimmäiset 
liikenneolosuhteet ovat koetelleet ihmisten 
kykyä selviytyä arjen askareista. Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan muutti radikaalilla ta-
valla uhkakuvia ja varautumistarpeita.
 Valmiuslaki edellyttää viranomaisilta 
varautumista edellä kerrotun kaltaisiin ti-
lanteisiin. Varautumisella tarkoitetaan niitä 
toimenpiteitä, joilla pyritään turvaamaan 
yhteiskunnan ja yksilöiden toimintakyky 
kaikissa tilanteissa. Varautumisella pyritään 
ehkäisemään vaaratilanteita, huomioimaan 
normaaliolojen häiriötilanteet ja valmistele-
maan toimenpiteet poikkeusolojen varalta. 

Tässä muutamia vinkkejä ja ohjeita, joilla 
voi omaa varautumistaan ja tietämystään 
kasvattaa:

Varaudu, sähkökatko

Todennäköisin häiriötilanne, joka kunta-
laisen arkea merkittävällä tavalla vaikeut-
taa, on laajamittainen ja pitkäkestoinen 
sähkökatko. Sähkönpuute tekee arjen 
yksinkertaisista asioista hyvin haasteellisia 
tai lähes mahdottomia.
 Kemin kaupunki ei tiiviin kaupunki-
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maisen rakenteen ansiosta kuitenkaan ole 
kovin herkkä luonnonilmiöiden aiheut-
tamille sähköverkon vaurioille. Suurin 
osa Kemin Energian sähköverkosta on jo 
tänä päivänä maakaapeloitu, joten se on 
kohtuullisen hyvin turvassa äärimmäisiltä 
sääilmiöiltä ja niiden vaikutuksilta.
 Jokaisen kuntalaisen tulisi kuitenkin 
hetkeksi pysähtyä miettimään kuinka 
omaa varautumistaan sähkökatkoihin voi 
parantaa jo varsin pienillä toimilla.  Koto-
na olisi hyvä olla varastoituna esim. vält-
tämättömiä ruokatarvikkeita, lääkkeitä, 
polttoaineita, pattereita, käteistä rahaa 
muutaman päivän tarpeeseen, sillä sähkö-
katkon sattuessa sähköisistä tietojärjestel-
mistä riippuvaiset kaupat ja huoltoasemat 
eivät kykene myymään tuotteitaan ja ne 
sulkevat ovensa lähes välittömästi sähkön-
saannin katkettua. 

Varaudu, kotivara

Katsastapa kaappiesi sisältö ja arvioi, mon-
tako päivää taloutesi selviää ilman kauppa-
reissua. Yllättävien tilanteiden varalle on 
hyvä olla etukäteen mietitty toimintasuun-
nitelma. Kotivara tarkoittaa kykyä toimia 
poikkeustilanteessa. Kotivara on yhtä lail-
la yksinasuvan kuin perheen suunnitelma 
siitä, miten toimia esimerkiksi sairastu-
misen, onnettomuuden tai luonnonoikun 
sattuessa. Oman kotitalouden lisäksi myös 
yhteiskunta voi haavoittua hetkellisesti ja 
siten vaikuttaa arkeen.
 Kotivaralla tarkoitetaan ensisijaises-
ti ruokaa ja juotavaa, mutta myös muita 
päivittäistarvikkeita, kuten lääkkeitä, ves-
sapaperia, lamppuja. Kotivara ei tarkoita 
erillistä elintarvikkeiden hätävarastoa, vaan 
tuotteita käytetään koko ajan ”parasta en-
nen” -muistisäännön mukaisesti. Idea on 

koota normaalia kulutusta suurempi mie-
leinen kotivara tuotteista ja tarvikkeista, 
joita käytetään muutenkin. 
 Jos vedenjakelu keskeytyy tai vesijoh-
tovesi saastuu, viranomaiset perustavat 
vedenjakelupisteitä tilanteen niin sallies-
sa. Kotoa on hyvä löytyä kannellisia as-
tioita veden säilyttämistä ja kuljettamista 
varten ja uhkatilanteen mukaan jo ennalta 
varastoiden. Astioiksi soveltuvat esimer-
kiksi puhtaat kannelliset ämpärit tai muo-
viset mehukanisterit tai kaupoista saatavat 
tähän tarkoitukseen tehdyt vesisäiliöt.
 Kotivara on myös tietojen ja taitojen 
hankkimista, opettelemista ja ylläpitämis-
tä. Tervepäinen varautuminen erilaisiin 
häiriötilanteisiin on hyvää kansalaistaitoa, 
esimerkiksi alkusammutus- ja ensiaputai-
dot ovat hyödyllisiä taitoja jokaiselle. 

Varaudu, väestönsuojelu

Pelastuslain mukaan väestönsuoja on ra-
kennettava rakennustyön yhteydessä ra-
kennuttajan kustannuksella rakennukseen, 
jonka kerrosala on vähintään 1 200 neliötä 
ja jossa asutaan tai työskennellään pysy-
västi. Teollisuusrakentamisessa kerrosalan 
raja on 1 500 neliötä. 
 Kemissä ei ole yleisiä kaikille avoimia 
väestönsuojia, kaupungista löytyy kuiten-
kin yli 20 000 paikkaa väestönsuojissa. 
Helpoiten oman väestönsuojan löytävät 
kerrostaloissa asuvat. Oman kiinteistö-
kohtaisen väestönsuojan tiedot löytyvät 
kiinteistön pelastussuunnitelmasta. Pelas-
tuslaki edellyttää, että kiinteistössä on väes-
tönsuojan käyttöönottoon perehtynyt 
henkilö. Väestönsuojan käyttöönottoon 
tulisi olla suunnitelma esimerkiksi osa-
na pelastussuunnitelmaa. Väestönsuojan 
kunnossapidosta ja käyttöönotosta vastaa 

kiinteistön omistaja. Suoja on voitava kun-
nostaa väestönsuojakäyttöön 72 tunnissa. 
 ”Taloyhtiöiden kokouksissa olisi nyt syy-
tä ottaa asialistalle pelastussuunnitelmien 
päivittäminen, vastuuhenkilön nimeäminen ja 
kouluttaminen sekä väestösuojien varustuksen 
tarkastaminen.” 
 Omakotiasujilla ja pienissä taloyhtiöis-
sä asuvien tulee suojausta vaativan tilan-
teen tullessa mennä sisälle, sulkea ovet, 
ikkunat ja ilmanvaihto sekä avata radio ja 
kuunnella viranomaisten ohjeita. Käytän-
nössä ja useissa tilanteissa tämä on riittä-
vää. Pelastuslaitos voi myös tarvittaessa 
määrätä erilaisia tarpeisiin soveltuvia tiloja 
käytettäväksi suojatiloina kriisitilanteessa.
 Ylimääräisiä väestönsuojiasuojia löytyy 
muun muassa kouluista, liikerakennuksista 
ja työpaikoilta. Pelastusviranomainen osoit-
taa uhka-analyysin perusteella kuntalaisille 
suojautumispaikat väestönsuojista tai vaih-
toehtoisesti suorittaa evakuointeja uhkati-
lanteen mukaan. Erityisiä riskejä sisältäviä 
kohteita ja niiden ympäristöä varten on li-
säksi tehty yksityiskohtaisia suunnitelmia. 
 Omaa varautumista ja suojautumista 
voi suunnitella joi etukäteen varautumalla 
rakentamaan tilapäissuojan. Tilapäissuo-
jiksi soveltuvia tiloja ovat esim. maanalai-
set huoneet, kellarit ja muut sopivat tilat. 
Tilojen käyttöä vaikeuttavat ulkoseinien 
ovet ja aukot, jotka on suojarakenteilla 
peitettävä. Hyviä suojarakenteita, suuren 
massansa vuoksi, ovat esim. hiekkasäkit ja 
muurauksella tehtävät rakenteet.

Suojelulohkot

Kaupunki on jaettu suojelulohkoihin.  
Suojelulohkojen johtopaikkoina toimivat 
koulut ja suojelulohkojen henkilöstö on 
varattu pääsääntöisesti koulujen henkilös-
töstä. Suojelulohkojen tehtävä on tehdä 
tilannekuvaa omalta alueelta ja tiedottaa 
sieltä oman lohkon tilanteesta ja toimin-
nasta kaupungin poikkeusolojen johto-
ryhmälle sekä sen alueen kaupunkilaisille. 
Suojelulohkoille voidaan antaa erilaisia 
huolto-, viestintä ja raivaustehtäviä tai 
muita näihin rinnastettavia, väestön huol-
tamiseksi ja suojaamiseksi välttämättömiä 
tehtäviä. Kaupunki on rakentanut suojelu-
lohkoihin verkko-operaattoreista riippu-
mattomat viestiyhteydet, jotka toimivat 
myös sähkökatkojen aikana.

Varautumisesta on saatavilla lisätietoja www.kemi.fi/varautuminen
Lisäksi www-sivuilla useita hyviä oppaita:

•	 Näin	varaudut	pitkiin	sähkökatkoihin	opas,	löytyy	mm	valtioneuvoston	sivustolta.
•	 Pelastustoimen	www.pelastustoimi.fi	sivustolla	on	runsaasti	ohjeita	ja	neuvoja		 	
 varautumisesta ja suojatumisesta
•	 https://72tuntia.fi/	sivustolta	löytyy	tietoa	omatoimisesta	varautumisesta.		
 Oppaisiin kannattaa tutustua jo etukäteen tai tulostaa se itselle pahan päivän   
 varalle, sillä sähkökatkon sattuessa ei sitä www-sivuilta enää löydä.
•	 Tilapäissuojan	rakentamisesta	ja	varustamisesta	löytyy	tietoa	mm	Pirkanmaan		 	
 pelastuslaitoksen sivulta.
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Pajarinrannan päiväkodin Kuohujen nelikko Daniel, Heino, 
Minttu ja Oiva alkavat myllertää ryhmänsä huoneessa. Pehmoka-
lusteet pääsevät kameraa miellyttävään vauhtiin. 
 Riemua riittääkin niin paljon, että kameraa kantavan aikuisen ky-
symykset päiväkotielämästä eivät jaksaisi kiinnostaa. Mutta lopulta 
vastaukset kertovat mukavasta arjesta. Ryhmässä riittää kavereita.
 - Minttu leikki minun kaa aamulla, Daniel sanoo.
 Mutta vaikka päiväkodissa on kivaa, on mukavampia paikkoja-
kin olemassa.
 - Paras olis kun saisi olla joka päivä huvipuistossa ja siellä saisi 
pillimehua ja karkkia, Heino toteaa.
 Lasten riemua kuunnellessa kiinnittää huomion yhteen seik-
kaan, josta minulle jo ennen ryhmässä vierailua kerrottiin: vaikka 
ääntä riittää, se on pehmeämpää.

- Ääni ei kaiu hirrestä samalla tavalla kuin kivitalossa, päiväkodin 
johtaja Kirsti Jaakkola kertoo.
 Myös kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen sanoo kiin-
nittäneensä huomiota kilinän ja kolinan puutteeseen talossa.

Hyvä henki

Pajarinrannan päiväkodissa on neljä erillistä solua, jotka on jaettu 
kolmeen ryhmään. Ulkoilut ja muu toiminta pystytään porrasta-
maan niin, että kaikki eivät tee samaa asiaa yhtä aikaa.
 Päiväkoti on rakennettu vihreitä arvoja tavoitellen. Rakennuk-
sen katolla on aurinkopaneelit ja lämmitys hoidetaan pääasiassa 
vesi-ilmalämpöpumpuilla. Huippuja varten rakennuksessa on 
mahdollista käyttää myös kaukolämpöä.

Hirsipäiväkodissa 
äänikin on pehmeä
Pajarinrannan	päiväkodin	tilat	huokuvat	lämpöä	ja	hyvää	henkeä.

TEKSTI JA KUVA: MATTI NIKKILÄ

Oiva, Minttu ja Daniel ottavat rennosti sisälle päästyään.
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Uudessa rakennuksessa on ollut Jaakkolan mukaan hieman säätä-
mistä, mutta se kuuluu asiaan.
 - Työntekijöiden välillä on kuitenkin hyvä henki ja kaikki ha-
luavat tehdä hyvällä asenteelle yhteistyötä, jotta sopivat käytän-
nöt löytyvät, Jaakkola sanoo.

Esiopetus muualla

Pajarinrannalla ei järjestetä esiopetusta. Minttu kertoo, että on 
kuusi vuotta vanha. Se tarkoittaa sitä, että hän siirtynee syksyllä 
toiseen yksikköön, missä esiopetusta tarjotaan.
 Oiva sen sijaan saa jatkaa Pajarinrannalla vielä ainakin vuoden.
 - Ennen minä olin kolme vuotta vanha. Sitten minä täytin 
neljä. Mutta nyt minä olen viisi vuotta vanha, hän kertoo.

Päiväkoti ei aivan peittoa huvipuistoa, mutta 
mukavaa siellä silti on. Ainakin Heinon mielestä.

Vuokrattavat toimitilat 
ja asunnot Kemin 
kaupungin tytäryhtiöissä

Kemin kaupungilla on kaksi tytäryhtiötä, jotka huolehtivat ti-
lojen vuokrauksesta: Kemin Teollisuuskylä Oy vuokraa Digi-
poliksessa - Kemin Teknologiakylässä toimitiloja yrityksille ja 
Kiinteistö Oy Itätuuli vuokraa asuntoja pääosin yksityisille ku-
luttajille. Yhtiöiden toiminnoissa on paljon samankaltaisuutta ja 
sen vuoksi yhtiöillä on tällä hetkellä yhteinen toimitusjohtaja. 
 Digipolis - Kemin Teknologiakylä Kemin Kivikankaalla täytti 
viime syksynä 30 vuotta. Teknologiakylä on aina ollut osaajien 
kohtaamispaikka, joka on tarjonnut korkeatasoista koulutusta ja 
vuokralaistensa kautta asiantuntija-apua useille eri toimialoille. 
Teknologiakylän käyttöaste on 99 % ja Digipolis-alueella liikkuu 
päivittäin n. 500 työntekijää sekä 2.300 opiskelijaa. 
 Kiinteistö Oy Itätuulen päätehtävänä on tarjota vuokralaisil-
leen kohtuuhintaisia ja nykyajan vaatimukset täyttäviä eri elä-
män vaiheisiin sopivia vuokra-asuntoja Kemissä. Vuokrataloja 
on yhteensä 29 eri kaupunginosissa ja niiden käyttöaste n. 80 %. 
Tällä hetkellä Metsä Groupin BTT-projektin työntekijöille on 
vuokrattuina huomattava määrä asuntoja. Yhtiöllä on loistava 
tilaisuus kehittää ja uudistaa toimintojaan em. projektin aikana 
vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Tarja Heikonen
toimitusjohtaja

K O L U M N I
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TEKSTI: TANJA KAVASVUO   |   KUVAT: REIMA JUOPPERI

Useita matalan kynnyksen 
toimintoja nyt saman katon alla

Sarjakuvanäyttely, Lastenkulttuurikeskus, 
kahvilapalvelut, kirjasto, lehtilukusali, taide-
museo, historiallinen museo, museokauppa, 

taidelainaamo, kotiseutukokoelma, Meri-La-
pin musiikkiopiston ja Kivalo-opiston opetus 
ja tapahtumat, tilat hengailuun ja työskente-
lyyn, asiakaskoneet, konsertit, luennot, Ta-
pahtumatoimisto, soittohuone, kaikille avoi-
met näyttelyseinäkkeet kirjastossa ja aulassa...

Kemin kulttuurikeskuksen seinien sisältä 
löytyy nykyään lukuisia eri palveluita ja 
toimintoja. Palvelut on alkuvuoden aikana 
keskitetty saman katon alle paitsi lukuisien 
synergiaetujen vuoksi, myös saavutetta-
vuuden ja osallisuuden kannalta. Asiak-
kaalle kulttuurikeskus näyttäytyy yhtenä 
kokonaisuutena, jonne voi tulla matalalla 
kynnyksellä sellaisena, kuin on. Talon 
kaikkiin kohteisiin on vapaa pääsy.

Lastenkulttuurikeskus tarjoaa 
monipuolista toimintaa lapsil-
le, nuorille ja perheille

Lastenkulttuurikeskus on aloittanut toimin-
tansa maaliskuun alussa uudessa tilassaan 
taidemuseon yhteydessä. Lastenkulttuuri-
keskuksen toiminta on taidepainotteista ja 
keskiössä on erityisesti perheille suunna-
tut aktiviteetit. Toiminnan tavoitteena on 
tukea lapsen ja vanhemman vuorovaiku-
tusta ja antaa ideoita kotona tapahtuvaan 
taiteiluun. Keskus kokoaa myös yhteen 
lapsiperheitä ja auttaa verkostoitumaan.
 - Asiakkaita käy vauvasta vaariin, erityi-
sesti isovanhemmat ovat löytäneet paikan 
ja kyselevät paljon virikkeitä lapsenlapsil-
leen, lastenkulttuurikoordinaattori Outi 
Hyvönen kertoo. Hyvösen mukaan vauvo-
jen värikylpypajat ovat edelleen suosittuja, 
vakioryhmän lisäksi lastenkulttuurikeskuk-
sessa aloitettiin perjantaisin toimiva kokei-
luryhmä, missä pääsee testaamaan kylpyä 
kerran tai pari ilmoittautumalla mukaan 
ko. viikolla.
 - Muuta vakiotoimintaa on avoin tai-
detoiminta, lauantaipajat, koululaispajat, 

Uusia toimintoja 
Kemin kulttuurikeskuksessa

Outi Hyvönen ja Sanna Lemiläinen toivottavat 
asiakkaat tervetulleeksi Lastenkulttuurikeskuksen 
uusiin tiloihin. Lastenkulttuurikeskuksen ovi löytyy 
taidemuseon näyttelysalin perältä. 

Kemin	kulttuurikeskukseen	on	vuoden	aikana	sijoittunut	uusia	
toimintoja.	Toimintoja	on	nyt	tarjolla	kaikenikäisille.	Palvelutarjonnan	
keskittäminen	lisää	käyntejä	ja	tuo	uusia	asiakkaita	kaikille	palveluille.	
Palveluissa	tärkeintä	on	saavutettavuus	ja	osallisuus.	
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Pyydä apua! -nappi 
otettiin käyttöön 

Kemin sosiaalitoimessa

Pyydä	apua	 -nappi	on	 lapsiperheille,	

nuorille	 ja	 työikäisille	 suunnattu	 ma-

talan	 kynnyksen	 sähköinen	 palvelu-

kanava	 kaupungin	 ja	 Virtu.fi	 sivuilla.	

Nappia	painamalla	voi	pyytää,	vaikka	

nimettömänä	apua,	kysyä	neuvoa	 tai	

jättää	 yhteydenottopyynnön.	 Yhtey-

denottoihin	vastaavat	seuraavana	ar-

kipäivänä	 kaupungin	 työntekijät	 pal-

veluohjauksesta,	 perhesosiaalityöstä	

sekä	lastensuojelusta.

Pyydä	apua!	-nappi	ja	muiden	Virtu.fi	

palveluiden	laajentaminen	on	osa	käyn-

nissä	olevaa	Vahvax-digiosaamista	 ja	

-palveluja	aikuisuuden	ja	vanhemmuu-

den	vahvistamiseksi	hanketta.

lastenlauantait ja tapahtumat. Tapahtumia 
onkin selvästi kaivattu, niissä on käynyt 
paljon väkeä. Kouluvierailuja on myös 
tehty viikoittain, lastenkulttuurituottaja 
Sanna Lemiläinen lisää. 
 Hyvösen mukaan muutto kulttuuri-
keskukseen ja taidemuseoon pienensi 
Lastenkulttuurikeskuksen tiloja, mutta toi 
tullessaan muita etuja: - Yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa on nyt entistä helpom-
paa, kun kaikki ovat samassa rakennukses-
sa. Myös taidemuseon suuri näyttelysali 
mahdollistaa isommat tapahtumat. Esi-
merkiksi avajaisiamme oli huhtikuisena 
lauantaina juhlistamassa noin 300 hen-

kilöä. Yhteiset tilat ovat myös asiakkaan 
etu. Samalla käynnillä nähdään ja koetaan 
taidetta ja opitaan myös museokävijöiksi. 

Lehtiä luetaan nyt
kirjaston keskiaukealla

Itsepalvelu- ja omatoimiajan laajennuk-
sen myötä kaikki kirjaston toiminnot 
kuten lehtilukusali on siirretty kirjaston 
ovien sisäpuolelle. Kirjastovastaava Tiina 
Höynälä kertoo, että uusi lukusali kir-
jaston keskiaukealla on varsin kodikas ja 
sinne on hyvin löydetty. Lehden voi ot-
taa mukaansa luettavaksi myös yläkerran 
opintosaliin, jossa on paljon rauhallista 
lukutilaa. 
 Kevään ja kesän mittaan kirjastossa 
kohennetaan myös tietokonetilannetta 
ja rauhallisten työpisteiden saatavuutta.  
-Kehitämme tiloja siten, että kirjastossa 
olisi kaikkea elinikäisen oppimisen huo-
mioonottamiseksi ja kaikenlaisen opiske-
lun tukemiseksi, Höynälä kertoo. 
 Kirjaston lasten ja nuortenosastolla 

on meneillään myös Lanu lähti lapasesta 
-hanke, jonka puitteissa lasten ja nuorten-
osastolle mahdollistetaan mm. konsoli-
pelitilaa sekä tiloja lukemiseen ja myös 
vapaaseen oleskeluun. 

Aku Ankka ja kumppanit 
riemastuttavat entisessä lehti-
salissa – Stage jälleen käytössä

Vanhan lehtilukusalin paikalle on raken-
tunut Kemin sarjakuvanäyttely, tiettävästi 
maailman pohjoisin pelkästään sarjaku-
vaan keskittyvä vierailukohde. Näyttely 
esittelee sekä ulkomaisia että kotimaisia 
sarjakuvia kolmiulotteisina hahmoina sekä 
originaalipiirustuksin. Tutuimmat hahmot 
lienevät Aku Ankka, Mustanaamio, Muu-
mit, Tintti ja Karvinen. Niihin ja kymme-
niin muihin sarjakuvahahmoihin pääsee 
tutustumaan ilman pääsymaksua museoi-
den aukioloaikoina.  
 Näyttelytila on esteetön ja sen vitrii-
nielementit siirrettäviä, mikä mahdollis-
taa tilan muunneltavuuden. Tilassa oleva 
näyttämö eli kulttuurikeskuksen Stage 
sekä soittohuone ovat jälleen varattavissa 
kirjastolta asiakkaiden käyttöön. Taatus-
ti ei missään muualla ole yhtä hauskaa ja 
kuuliaista yleisöä kuin tällä Stagella, jonka 
esiintyjiä kannustaa värikäs Ankkalinnan 
väki. 

Jalokivikokoelma 
odottaa esillepääsyä

Vuonna 1986 avattu kultaseppämestari 
Teuvo Ypyän perustama Jalokivigalleria 
on sulkenut alkuvuodesta ovensa Sisäsa-
tamassa. Jalokivikokoelmasta rakentuu 
tulevaisuudessa näyttely Kulttuurikeskuk-
seen. Näyttelyn esille saaminen odottaa 
hankerahoitusta, jonka turvin uusitaan 
vanhat vitriinit ja suunnitellaan näyttelyn 
modernisointi ja valaistus. 
 Kokoelman tunnetuin esine, Suomen 
kuninkaalle suunniteltu kruunu saa paik-
kansa kuitenkin jo alkukesästä Kemin 
historiallisesta museosta. Museossa sen 
ympärille rakentuu kaupungin matkailu-
historiasta kertova kokonaisuus. Myöskin 
osa jalokivistä tulee nähtäville taidemu-
seoon kesän ja syksyn ajaksi taidetta ja 
jalokiviä yhdistävän museon 75-vuotis-
juhlanäyttelyyn. 

Taatusti ei
missään muualla ole

yhtä hauskaa ja
kuuliaista yleisöä

kuin tällä Stagella. 
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Johtava	rehtori	Piia	Hulkkonen	
on	tehnyt	24	vuotta	töitä	Kemin	
kouluissa.

Elokuun alussa viime vuonna Piia Hulkkosen 
urassa käynnistyi uusi vaihe, kun hän aloitti 
Kemin johtavana rehtorina. Ennen nykyistä 
tehtäväänsä hän oli Hepolan koulun rehtori 
viiden vuoden ajan.

- Olen ollut työssä kouluissa Kemissä jo 
24 vuotta. Tämä tehtävä tarjosi ammatil-
lista kehittymistä ja mahdollisuuden tehdä 
uutta.
 Johtavan rehtorin tehtävänimike on 
uusi. Samantyyppisiä virkoja ovat esi-
merkiksi koulutoimenjohtaja ja opetus-
päällikkö.
 - Minun tehtäväni on perusopetuksen, 
lukiokoulutuksen ja aamu- ja iltapäivätoi-
minnan johtaminen. Uudella nimikkeellä 
on haluttu tuoda esille tehtävään kuuluvaa 

TEKSTI JA KUVA: MATTI NIKKILÄ

Vastuulla koulujen 
hyvä arki

Piia Hulkkosen työhön kuuluu huolehtia siitä, että 
kouluissa olisi mahdollisimman hyvä arki.

T Ö I S S Ä  K E M I S S Ä

koulujen toimintakulttuurin kehittämistä 
sekä pedagogista kehittämistä.

Savesta ruukkuihin 

Johtavan rehtorin työnkuvaan kuuluu 
myös hallinnollisia päätöksiä, talouden 
johtamista, hanketyötä, tilastointia ja mo-
nenlaista suunnittelu- ja valmistelutyötä. 
Siinä on myös runsaasti yhteistyötä kou-
lujen rehtoreiden kanssa sekä hyvinvoin-
titoimialan johtoryhmän kesken.
 - Minun työhöni kuuluu huolehtia siitä, 
että kouluissa olisi mahdollisimman hyvä 
arki ja se, että kouluissa ihmiset saisivat 
tehdä töitään rauhassa.
 Nyt muutos on vienyt hieman kauem-
maksi koulujen arjesta. Vuonna 1997 Ke-
missä opettajana aloittanut Hulkkonen 
sanoo kuitenkin, että johtavana rehtorina 
hän on saanut myös laittaa itsensä likoon.
 - Koulussa työtä tehtiin kädet savessa. 
Nyt voi sanoa, että työskentelen ruukku-
jen kanssa.

Kouluverkon uudistamista

Kouluverkon uudistaminen on läsnä joh-
tavan rehtorin jokaisessa työpäivässä. Toi-
sinaan enemmän aikaa vievästi, toisinaan 
vähemmän.
 - Muutoksia on tulossa, mutta muutok-
set voi nähdä myös mahdollisuuksina.
 Kemi suuntaa valtuuston päätöksen 
mukaisesti pikku hiljaa kohti mallia, jos-
sa on yksi yläkoulu. Hulkkosen mukaan 
muutoksia ei tehdä äkillisesti. Tällä het-
kellä valmistellaan askelmerkkejä tulevai-
suutta varten ja aikataulutetaan muutosta.
 Kemissä on vielä kymmenen vuoden 
ajan kaksi yläkoulua. Tällä hetkellä tu-
levaisuus näyttää siltä, että oppilaita ei 
ennen pitkää kuitenkaan riitä kahteen ylä-
kouoluun.
 - Oppilasennusteen mukaan Kemissä 
on vuonna 2035 noin 400 yläkouluikäistä. 
Mutta samaan aikaan pitää muistaa, että 
tulevaisuutta on vaikea ennustaa.



TEKSTI: EIJA KINNUNEN   |   KUVAT: TARJA SIPILÄ

Kaikkia kaupungin toimintoja ei ole kui-
tenkaan sertifioitu, vaan ollaan edetty ja-
lat maassa ja resurssien mukaan aloittaen 
seitsemällä kohteella vuonna 2019. Vuon-
na 2022 vähintään jompikumpi sertifikaat-
ti on 19 kohteella.
 ISO 14001 ja ISO 45001 ovat maail-
manlaajuisia standardeja. Standardit ovat 
yhteisesti sovittuja vaatimuksia ja suo-
situksia esimerkiksi järjestelmille ja pal-
veluille. Jos organisaatio haluaa todistaa 
noudattavansa standardia, asianmukainen 
ulkopuolinen taho auditoi organisaation 
tarkastaen, että tosiaan toimitaan standar-
din mukaan eikä vain kerrota toimittavan. 
Kun toiminta todetaan standardin mukai-
seksi, organisaatio saa sertifikaatin.
 Ulkopuolisille todistaminen ei ole Ke-
mille ainoa syy hankkia ja ylläpitää serti-
fikaatteja. Tärkein syy on halu kehittää 
kaupungin toimintaa. ISO-standardi on 
siihen hyvä työkalu, sillä se vaatii toimin-
nan jatkuvaa parantamista: Pitää asettaa 
tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. 
Pitää toimia järjestelmällisesti ja doku-

mentoida riittävästi, jotta tietotaito ei 
olisi vain työntekijöiden päissä. Pitää ar-
vioida omaa toimintaa itse ja vuosittain 
ulkopuolisen auditoijan avulla. Ulkopuoli-
nen näkee asiat toisin. Hän näkee puuttei-
ta tai toimintatapoja, joihin oma silmä on 
tottunut. Toisinaan on hyvä miettiä, että 
vaikka jokin ”on aina tehty näin”, onko 
järkevää tehdä niin edelleen. Deadline on 
hyvä motivaattori – tavoitteet ja havaitut 
korjaustarpeet eivät pääse unohtumaan tai 
siirtymään hamaan tulevaisuuteen, kun au-
ditoija kolkuttelee tiettynä päivänä ovella.
 Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, 
joten tänä vuonna Bureau Veritas teki Ke-
mille ensimmäisen ISO 14001 uudelleen-
sertifioinnin. Yhdistettynä vuonna 2021 
saadun ISO 45001 työterveys- ja työtur-
vallisuussertifikaatin määräaikaistarkistuk-
seen laaja ja tarkka operaatio kesti yhteen-
sä viisi mielenkiintoista ja työntäyteistä 
päivää. 
 Sertifiointeja laajennetaan resurssien 
mukaan. Olisiko seuraavana vuorossa lo-
put päiväkodit?

ISO 14001:2015 ja ISO 
45001:2018 kohteet
Hyvinvointitoimiala:
•	Hepolan	koulu	
•	Karihaaran	koulu	
•	Kivikon	koulu	
•	Koivuharjun	koulu
•	Sauvosaaren	koulu	
•	Syväkankaan	koulu	
•	Kemin	lyseon	lukio	
•	Kivikon	päiväkoti
•	Hepolan	päiväkoti	

ISO 14001:2015 kohteet
Keskusvirasto:
•	Kaupunginkanslia	
•	Hankinnat	
•	Materiaalikeskus	
Perusturvatoimiala:
•	Sauvosaaren	sairaala,	
	 lääkkeiden	käsittely	
•	Leipätehtaan	toimintakeskus	
Ympäristötoimiala:
•	Energiatehokkuus	
•	Konekeskus	
Hyvinvointitoimiala:
•	Kirjasto	
•	Historiallinen	museo	
•	Taidemuseo	

ISOja kuulumisia
Kemi	on	ainoa	suomalainen	kaupunki,	jolla	on	sekä	
ISO	14001:2015	ympäristösertifikaatti	että	ISO	45001:2018	
työterveys-	ja	työturvallisuussertifikaatti.

Tiukan	aikataulun	piristykseksi	hyvikkiruokailu	Jänkälässä.	Henkilöt	kuvassa:	Bureau	Veritaksen	pääauditoija	
Pekka Virta ja kaupungin auditointioppaat Senja Raappana, Tuomo Karplund, 

Eeva Syynimaa, Eija Kinnunen
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TEKSTI: NINA KUKKONEN, IRINA RUOHONEN   |   KUVA: TIINA PUOTINIEMI

Tarkoitus:	Kemin	työllisyyden	yhteispalvelun	kehittäminen	
asiakkaan	näkökulmasta
Paikka:	Pointti	Kemi
Aika:	Kevät-kesä	2022	
Järjestäjä:	Työtä	Kemissä!	hanke
Vetäjät:	Tuija	Keihtä,	johtava	työllisyysasiantuntija	Lapin	Liittosta
ja	Maija	Saarenpää,	Työtä	Kemissä!	projektipäällikkö

Veiskalaisten ja alihankkijoilta

irtisanottujen tukena

Kehittäjät:	Kokemusasiantuntijoina	työllisyyspalveluita	käyttäneet	
henkilöt,	Lapin	TE-toi-miston	asiantuntijat,	sosionomiopiskelija,	
Pointin	henkilökuntaa
Mahdollisuus vaikuttaa:	Työpajassa	luodaan	asiakaskysely,	johon	
vastaamalla	voi	vaikuttaa	työllisyyden	yhteispalvelun	toimintaan.	Kysely	
lähetetään	kesäkuun	aikana	Työtä	Kemissä!	hankkeen	asiakkaille.
Lisätietoa:	Maija	Saarenpää,	maija.saarenpaa@kemi.fi,	puh.	040	156	2556

Mahdollisuus vaikuttaa työllisyyden yhteispalvelun toimintaan
Työllisyyden	yhteispalvelun	kehittäjäasiakas	-työpaja	on	käynnistynyt.

Hanketyöntekijät	vasemmalta:	Nina	Kukkonen,	
Tuija Teikari, Henna Halttu ja Anu Fisk Jukolan pihalla. 
Toiminnan tavoitteena on tukea Veitsiluodon tehtaalta 
ja alihankkijoilta irtisanottuja ja heidän läheisiään 
mm. keskustelemalla ja järjestämällä erilaisia 
vertaisryhmiä ja tilaisuuksia

Kello on kahdeksan. Aamuinen kevätaurin-
ko lämmittää ikkunan läpi. Anu ja Henna 
saapuvat Jukolan toimistolle. Nina ja Tuija 
ovat aamuvirkkuina vaihdelleet jo viikon-
lopun kuulumiset. On maanantai ja viikko 
aloitetaan yhdessä käyden läpi edellinen 
viikko ja suunnitellen tulevaa.
 Tiistaisin viikko jatkuu asiakastapaa-
misilla. Asiakkaita tavataan joustavasti 
Pointissa, kahviloissa tai vaikka kävelyllä. 
Yhteydessä ollaan myös puhelimitse. Ta-
paamisissa keskustellaan mm. muuttunees-
ta elämäntilanteesta, terveydentilasta tai 
työkyvystä - asioista, jotka ovat asiakkaalle 
ajankohtaisia ja tärkeitä. Olemme tukena, 
mikäli irtisanottu tai hänen läheisensä tar-

vitsee juttukaveria tilanteen läpikäymiseen. 
Ohjaamme myös muihin palveluihin ja läh-
demme niihin tarvittaessa mukaan. 
 Henna kerää ja koostaa hankkeessa 
syntyvää tietoa palveluiden mallinnuksen 
tueksi. Tavoitteena on, että mallinnusta 
voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa vas-
taavissa irtisanomistilanteissa. 

Jalkautumista 
joustavilla aikatauluilla

Keskiviikkoisin Anu suuntaa Keminmaan 
kunnantalolle ja Tuija Simon kirjaston ylä-
kertaan. Kunnissa vahvistetaan yhteistyötä 
kumppaneiden kanssa sekä tavataan asiak-

kaita. Nina tekee asiakastyötä Kemissä sekä 
suunnittelee ja toteuttaa tiedottamista. 
 Torstaisin olemme aamupäivän Pointissa 
ja kello 13 kokoonnumme ryhmän kanssa 
mm. frisbeegolfaamaan. Syksyllä tähän 
aikaan jatkuu keilaaminen Kemin keila- ja 
tennishallilla. Ryhmien toiminnot muovau-
tuvat osallistujien toiveiden mukaan. 
 Perjantait kuluvat tiedonhankinnan ja 
raportoinnin parissa. Myös tapaamiset ja 
puhelut asiakkaiden kanssa jatkuvat. 

Sata ja yksi tarinaa

Kesän ja syksyn aikana keräämme Veitsi-
luodon tehtaalla työskennelleiden tarinoita 
ja muistoja eritavoin. Toivomme, että mah-
dollisimman moni kertoisi meille tarinansa 
ja saisimme taltioitua työntekijöiden his-
toriaa monipuolisesti. Tarinat taltioidaan 
Kemin historiallisen museon kokoelmiin ja 
mahdollinen virtuaalinen näyttely jää kaik-
kien saavutettavaksi. 
 Tulisiko sinulla mieleen tarina, jonka 
haluaisit jakaa jo nyt? Soita tai laita viestiä 
Ninalle, puh. 040 6627 675.
 Irtisanomisesta selviytymiseen hanke 
(1.11.2021-30.6.2023) on Euroopan sosiaa-
lirahaston rahoittama Kemin kaupungin ja 
Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaineen 
yhteishanke, jossa myös Simon ja Kemin-
maan kunnat ovat osarahoittajina mukana.
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Pajarinranta on alueelle historiallisesti vää-
rä nimi, onhan alue vanhaa Holstinniemeä. 
Holstinranta olisi ehkä parempi nimitys. 
Maan nousu on muuttanut aluetta, niin 
kuin se on tehnyt koko Kemissä. Kemin 
pinta-ala kasvaa koko ajan.
 Holstinniemessä oli ennen Kemin kau-
pungin perustamista joukko torppareiden 
asumuksia. Kun kaupunki perustettiin, 
saivat torpparit häädön alueelta. Holstin 
Mikon ja Nymanin Augustin mökit olivat 
Holstinniemen kärjessä. Pajarin ja Piponin 
torpat sijaitsivat nykyisen hautausmaan 
vieressä rannassa. Niemellä oli myös nyt 
puretun yhteiskoulun lähellä Tapion torp-
pa. Osa torpista jäi paikoilleen asukkaiden 

TEKSTI: TIMO HIETALA   |   KUVA: KEMIN HISTORIALLISEN MUSEON VALOKUVA-ARKISTO

Paljon on muuttunut 
Pajarinrannalla

muuttaessa pois. Pajarin torppa toimi esi-
merkiksi 1900-luvun alussa Pajarin ringin 
vartijan asuntona.
 Holstinniemen ja Sauvosaaren välille 
rakennettiin 1870-luvulla Karjalahden 
silta tai Huokausten silta, jolla nimellä 
se myöhemmin tunnettiin. Holstinnie-
messä oli kaupungin peruskirjan mää-
räämä apteekkarin yrttimaa. Niemen kär-
jessä toimi 1890-luvulla myös Suvannon 
Matin sauna aina siihen saakka, kun Ma-
tin vaimo järjesti sen tuhopolton. Uutta 
saunaa ei kaupunki enää antanut alueelle 
perustaa.
 Rantaan kaupunki perusti uimarannan 
1920-luvun lopulla. Pulikoimista rannas-

Etualalla kaupungin varastoaluetta, uimaranta ja
taaempana kaupungin pesula. Kuva Veljekset Karhumäki, 1960-luvun alku. 

sa ei haitannut edes Nahkurinkadun pään 
paikkeilla meressä sijainnut eteläisen run-
koviemärin pää. Tosin ennen vesijohtojen 
kaupunkiin saamista vuonna 1940, ei vie-
märistä katujen hulevesien tai tunkioiden 
huussien valumavesien lisäksi juuri muuta 
tavaraa tullutkaan. 
 Alueella toimi 1930-luvulla kesäisin 
Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten-
tarha, jossa uitiin, leikittiin ja hoidettiin 
kasvimaata. 1930-luvun alussa uimaran-
nan eteläpuolelle kohosi kaupungin kes-
kusvarasto. Varastorakennukset purettiin 
pois vuonna 1964 varaston jo siirryttyä 
Peurasaareen. Uimarannan pohjoispuo-
lelle niemen kärkeen rakennettiin kau-
pungin pesularakennus. Laitos valmistui 
syksyllä 1929. Pesularakennus purettiin 
vuonna 1963. Edelleenkin paikoillaan ole-
va Eteläntien Teboil rakennettiin alueelle 
vuonna 1953. Yhteiskoulu rannalle kohosi 
vuonna 1961.

Pajarinranta	on	aikojen	kuluessa	kokenut	monia	muutoksia.	
Maisemaa	on	muokannut	luonto	niin	kuin	ihminenkin.	Viimeisin	
muutos	nähtiin	viime	syksynä,	kun	rannalta	purettiin	yhteiskoulu	
ja	Pajarinrannan	uusi	päiväkoti	valmistui.	
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B R I E F LY  I N  E N G L I S H

Inner Old Harbour in Kemi – 
“a summer living room”
The city center of Kemi is located right next to the sea. 
Around the sea is the Kemi Inner Old Harbour, which is also 
called a “summer living room”, that welcomes everyone from 
anywhere in the world.
 There are both completely new services and also services 
that have been operating for several years. You can find for 
example restaurants, cafes and a miniaturegolf course.
 The latest addition to the services in Inner Old Harbour 
is Satamakonttori, which will for example have a cafe, public 
sauna and a lounge.
 Access to the nearby archipelago is provided from the 
Inner Old Harbour as well. With the M/S Leila waterbus, 
you can reach the historic island of Laitakari, where a “Viking 
weekend” -event for families will be held next summer. 
 You can also reach Bothnian Bay National Park from Inner 
Old Harbour with Perämeren Jähti -ship. With Jähti you can 
even cruise up to Hailuoto in Oulu. 

Citizen’s preparedness at home
Preparedness means preparing in advance for various 
accidents and crisis situations to keep activities going without 
interruption as far as possible. The authorities has their 
own responsibilities, but it is very important, that citizen’s 
themselves are also prepared. For example, an extended power 
outage may result in a situation where society’s services are 
disrupted or even discontinued. Households should prepare 
to cope independently for at least three days in case an 
disruption occur. They should store at least three days’ worth 
of food supplies and medicines. It would also be important to 
know the basics of preparedness, such as where to get reliable 
information during a disruption. Home preparedness is of 
great benefit to each individual themselves.
 In these websites there are lots of useful information for the 
citizens’ preparedness:
•	Finnish	Rescue	Services	-	authorative’s	information		 	
 for citizens: https://pelastustoimi.fi/en/rescue-services/ 
 preparedness
•	https://72hours.fi/	-	in	this	website	can	be	found	a	plenty	
 of information of selfpreparedness – among other things  
 there are brochures, that are useful to print out and read –  
 just in case.


