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Kuntalaisten
hyvinvointia
yhteistyössä

Kuva Nina Susi

Vuoden vaihde oli kuntien näkökulmasta koko itsenäisyytemme ajan ehkäpä 
suurin ja historiallisin muutos, jolloin n. puolet kuntien tehtävistä henkilöstöstä 
ja myös rahoituksesta siirtyi itsehallinnollisille hyvinvointialueille. Hyvinvointi-
alueet vastaavat jatkossa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden että pelastustoimen 
järjestämisestä Lapissa. Kunta ja hyvinvointialue ovat tasavertaisia juridisia toimi-
joita, eivätkä ole toisilleen alisteisia.
 Kuntien vastuulla säilyvät edelleen muut tehtävät ja asukkaiden hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen omassa toiminnassaan sekä ympäristöterveydenhuollon 
tehtävät. Julkinen sektori säilyy edelleen palvelujen järjestäjänä ja pääasiallisena 
tuottajana. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät julkisia sosiaali- ja 
terveyspalveluja. Hyvinvointialueuudistus on ollut kokoonsa nähden nopea pro-
sessi - toiminta jäsentyy edelleen hyvinvointialueen organisoitumisen edetessä. 
Kuntalaisten näkökulmasta sote-palvelut tuotetaan edelleen samoissa paikoissa ja 
samalla henkilöstöllä kuin tähänkin asti - vain ylläpitäjä on vaihtunut.
 Hyvinvointialueiden ja kuntien tehtävänjaon toimivuudessa eräs oleellisim-
masta kohdista on hyvinvointialueen ja eri toimijoiden välisen yhdyspinnan toi-
mivuus. Järjestöt eli kolmas sektori on merkittävä toimija alueiden asukkaiden 
hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä sekä vahvistamisessa. 
Eri alojen järjestöt ovat jatkossakin tärkeitä kumppaneita kunnille ja hyvinvointi-
alueille erityisesti hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Tässä 
uudistuksessa järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on lähtö-
kohtaisesti tarkoitus vahvistaa. Myös järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita 
turvataan eli järjestöille muutos on myös iso mahdollisuus, jos se halutaan käyttää.
 Hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen sekä muiden toimijoiden yhteistyö 
tarkoittaa yhteisistä tavoitteista, tehtävistä ja niiden seurannasta sopimista osana 
asukkaiden palvelutoimintaa. Tässä suhteessa Kemi on hyvässä asemassa, onhan 
Kemissä ollut kymmeniä vuosia hyvin vahva ja monipuolinen seura-, yhdistys- ja 
järjestökenttä - aktiivisia jäseniä on aiemmin riittänyt.
 Tässä yhteydessä on järjestöjenkin ehkä hyvä pohtia, millaiseen toimintaan 
nykyiset resurssit riittävät ja kenties pyrkiä tekemään yhteistyötä tai jopa yhdis-
tymään samantyyppistä toimintaa järjestävien muiden seurojen tai yhdistysten 
kanssa. On ollut huolestuttavaa kuulla, että osassa kaupunkimme perinteikkäistä 
yhdistyksistä on tilanne, että koko seuran toiminta lepää vain muutaman aktiivi-
sen toimijan varassa. Silloin voi olla järkevää tarkastella yhteistyötä tai jopa yhdis-
tymällä vahvistaa harteitaan. Tästä on ollut jo esimerkkejä esim. liikuntaseuroissa. 
Tämä harkinta ja arviointi on yksi keino pitää vahvuuksistamme kiinni, tarjoten 
erilaisia aktiviteetti- ja toimintamahdollisuuksia kaupunkilaistemme yhteiseksi hy-
väksi. Tässä kehityksessä meidän kaikkien on syytä pitää mahdollisuudet avoinna. 

Matti Ruotsalainen, kaupunginjohtaja
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Kumppanuussopimus kaupungin 
kanssa auttoi Kemin teatterin 
ulos viisi vuotta kestäneestä 
epävarmuudesta. Toimintaa 
jatkuu entiseen Säästöpankkiin 
valmistuvassa uudessa teatterissa 
helpottunein mielin.

Viisi vuotta uutta näyttämöä etsiskellyt 
Kemin kaupunginteatteri saa vihdoin kun-
nollisen kotinäyttämön, kun eduskunnan 
myöntämällä 300 000 euron joululahja-
rahalla saadaan katettua suurin osa re-
monttikustannuksista. Näyttämö ja 170- 
paikkainen katsomo valmistuvat syksyn 
näytäntökaudelle.
 ”On hienoa päästä eteenpäin. Moni-
vuotinen yhteistyösopimus kaupungin 
kanssa antaa hyvän pohjan. Kaupunkia täy-
tyy kiittää myös eduskunnan joululahjara-
han hakemisesta. Se oli iso kädenojennus 
kulttuurille”, teatterinjohtaja Petri Jäärni 
kiittelee.
 Valtionosuuden siirtyminen Kemin 
teatteriyhdistykselle yhdessä kaupungin 
vuosittaisen tuen kanssa antaa teatterille 
perusbudjetin, jolla parikymmentä teat-
terin tekijää voi jatkaa työtään. Muiden 
kulujen kattamiseksi tarvitaan lisäksi pää-
sylippu- ja muita tuloja.
 ”Pyrkimys on tehdä teatteria täysille 
katsomoille. Se onnistuu tekemällä hy-
vää teatteria lajityypistä riippumatta. Kun 
puitteet ovat kunnossa, voidaan keskittyä 
itse sisältöön ja tuottaa kiinnostavaa teat-
teria ja kokonaisvaltaisia elämyksiä”, Jäärni 
vakuuttaa.
 Kevätkauden ajan esityksiä tuotetaan 
vaihtelevissa tiloissa neljän näyttelijän 
voimin. Näyttelijäkuntaa on tarkoitus 
vahvistaa syyskaudelle. Parhaillaan yh-
distys etsii teatterille toiminnanjohtajaa, 
minkä jälkeen Petri Jäärni jatkaa taiteelli-
sena johtajana.

Ratkaisu helpotus 
kaupungillekin

Teatterin merkitys hyvinvoinnin kannalta 
ymmärretään, mutta taloustilanne panee 
miettimään, mihin kaikkeen kaupungilla 
on varaa. Teatterin kohtalosta päättämi-
nen ja vaihtoehtojen läpikäyminen tiesi 
työlästä syksyä asioiden valmistelussa ja 
päätöksenteossa.
 ”Suunnitelmat ja päätökset tekivät hei-
luriliikettä edes takaisin. Kun joulukuinen 

Kumppanuus pelasti teatterin

loppurutistus valtionosuuden ja eduskun-
nan joulurahan saamiseksi valmistuivat 
ajallaan, niin kyllä tähän tulokseen voidaan 
olla hyvin tyytyväisiä”, hyvinvointijohtaja 
Kaisa Rauvala sanoo.
 Kumppanuussopimuksen tarkoitukse-
na on hyödyttää molempia osapuolia. 
 ”Teatteri lisää kaupungin veto- ja pitovoi-
maa, sitä kannattaa markkinoida. Kaupun-
gin sisällä teatterilla on paljon annettavaa 
varhaiskasvatuksen, koulujen ja kulttuuri-
toimijoiden kanssa”, Rauvala toteaa.

TEKSTI JA KUVA: TAISTO SAARI

Petri Jäärni seuraa Pankin lehtereiltä helpottuneena 
näyttämötilojen ja 170-paikkaisen katsomon rakentamista.



City of Snowman
– Lumiukon kaupunki

TEKSTI: JUKKA VILÉN
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Lumiukko, on ehkä maailman tunnetuin ja rakastetuin lumihahmo. Hänestä on tehty elo-
kuvia, hän seikkailee sarjakuvissa, lauluissa, mainoksissa, postikorteissa, somepostauksissa 
ja joka talvi ihan tavallisten kotien pihoilla ja kaupunkien puistoissa ympäri maailman. Siellä 
missä on lunta, siellä on myös lumiukko.
 Lumiukossa on taikaa. Se syntyy, kasvaa ja saa muotonsa iloisen luomisprosessin aikana. 
Lumiukko on käsityötä, lumiukko on luomutuote. Se kiehtoo niin pientä lasta kuin aikuis-
takin, lumiukon osaa tehdä niin kemiläinen kuin roomalainenkin. Lumiukko istuu, se seisoo 
se makaa, joskus jopa hulluttelee, mutta lähes aina se hymyilee ja iloa jakaa. Lumiukolla on 
monta muotoa ja kaikki niistä ovat yhtä oikeita, lumiukosta on moneksi.
 Lumiukko on kaikkialla, mutta oletko miettinyt missä on lumiukon koti? Onko lumiukko 
on jäänyt kotia vaille? Ei huolta, mikäpä olisi luonnollisempi kotipaikka lumiukolle kuin 
Kemi? Meillä on lunta ja jäätä, meillä on Sampo ja ympärivuotinen 
LumiLinna lumiukolle kodiksi. Siellä lumiukko voi viettää kesät turvas-
sa auringolta ja lämmöltä odotellen talven tuloa ja ilmojen kylmene-
mistä, jotta voi taas tuoda iloa ja seikkailla ulkona yhdessä lasten ja 
lastenmielisten kanssa.
 Me päätimme tarjota lumiukolle kodin ja kotikaupungin. 
Tervetuloa Kemiin Lumiukko, me pidämme sinusta hyvää huolta.



Tammikuun vaihtelevat säät osoittivat, 
että yhtään liian aikaisin ei olla liikkeellä 
lumiukkoa pelastamassa. Meri-Lapin tai-
toluistelijoiden vuoden alussa pakkasessa ja 
tuiskussa kaupungintalon edustalle rakenta-
mat veikeät lumiukot olivat jo viikon sisällä 
erittäin heikossa hapessa. Lumiukko alkaa 
siis olla uhanalainen laji Kemin korkeuk-
sillakin. Juuri tämä oli itse asiassa Kemin 
lumiukkokaupunkiuden alkuidea. Huo-
lestuttaa, että eikö lumiukkojakaan kohta 
enää voi tehdä. Mitä voidaan tehdä tilan-
teen korjaamiseksi? Ensiapuna kaupungin-
talon lumiukkojen akuuttiin tilanteeseen 
niiltä kerättiin vaatteet, etteivät jää pihalle 
jätteeksi. Tätä kirjoittaessa suunnitelma on, 
että sään salliessa ukot elvytetään. Onneksi 
niistä jäi edes jonkinlainen lumipallo jäljelle 
ja lunta tälle talvelle vielä riittänee.
 Lumiukkoasia on siis vähintäänkin kak-
sijakoinen: toisaalta siinä on mukana se 
hauskuus ja helppous ja se viehättää kai-
kenikäisiä. Se on yksinkertainen, mutta 
silti monipuolinen otus. Mutta vakavam-
min lähestyen sen avulla voidaan helposti 
konkretisoida ilmaston lämpenemistä. 
Lumiukosta on helppo tehdä tarinoita ja 
vaikka lauluja, iloisia ja vähän surullisiakin, 

Save Our Snowman 
– pelastetaan

lumiukot!

minkä Lumiukko-ohjelma joka jouluaatto 
meille osoittaa.
 Hyvä puoli tässä vakavassa tilanteessa 
on se, että ihan jokainen voi tehdä jotain 
ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Isot 
asiat ovat isoja asioita, mutta pienistä kas-
vaa se kuuluisa suuri puro. Esimerkiksi 
syksyn energiansäästötalkoissa suomalai-
set vähensivät Fingridin mukaan sähkön 
käyttöä kymmenen prosenttia. Tekeminen 
tarttuu - kun minä teen, kaverikin saattaa 
innostua. Teko on myös viestintää ja vies-
tintä on teko. Ilmastoasiassa jos jossain 
monipuolinen ja laaja-alainen viestintä ja 
yhteistyö ovat isossa roolissa.

Rakennetaan kemiläisiä 
lumiukkoja

Ja sitten siihen hauskempaan puoleen: Lu-
miukon rakentaminen on helppoa ja sen 
rakentamisessa voi käyttää mielikuvitusta 
ja luovuutta rajattomasti. Lumiukko voi 
seisoa, istua tai maata, joogata tai hiihtää 
tai vaikka istua kavereiden kanssa lumipal-
jussa. Joten jos aiemmin rakennetuille kävi 
kehnosti, niin sään salliessa uutta ukkoa 
kasaamaan vaan kaikki!

TEKSTI: EIJA KINNUNEN   |   KUVAT: JUKKA VILÉN
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Maailman musiikkielämän on aika kääntää nyt 
kasvonsa pohjoiseen, sillä Meri-Lapissa pauhaavat 
nyt voimakkaat musiikilliset puhurit!  

Kemin kaupunginorkesterin ja Meri-Lapin jousikvartetin kevään 
2023 kausiohjelma on juuri julkaistu. Euroopan konserttikeskus-
tenkin mittakaavassa erittäin kovatasoinen kausiohjelma vilisee 
maailman konserttilavojen suuria taiteilijoita. Yleisölle tarjotaan 
korkeatasoisten klassisen musiikin konserttien ohessa myös viihde- 
ja pop-musiikkia. 
 Hiljaisen korona-kauden jälkeen tämä on tervetullutta herkkua 
Meri-Lapin konserttiyleisölle. Pitkästä aikaa normaalilla tarjonnalla 
pyörinyt syyskausi antoi esimakua siitä, kuinka tärkeää alueen ylei-
sölle on säännöllisen konserttitoiminnan tarjoaminen. Yleisöä on 
ollut runsaasti kun tarjonta on mielenkiintoista ja monipuolista. 

Meri-Lapin jousikvartetti täyttää 40 vuotta 

Vuoden 2023 aikana Meri-Lapin alueen musiikkitoiminnan sydän 
Meri-Lapin jousikvartetti juhlii 40. toimintavuottaan. Kvartetti 

isännöi musiikkimaailman huipputaiteilijoita konsertein, yleisölle 
avoimin Mestarikurssein ja nuorille pohjois-suomalaisille jousisoitta-
jille tarkoitetun Pohjois-Suomen Jousikvartettiakatemian puitteissa. 
 Kvartetin toiminta ulottuu myös laajasti koko alueen yhteisöön 
laitoskonserttien puitteissa, joita se soittaa säännöllisesti koko 
Meri-Lapin alueen päiväkodeissa, kouluissa ja palvelukodeissa.

Musiikkimaailman eliittii saapuu Meri-Lappiin 

Jousikvartettien eliittiin kuuluvan legendaarisen englantilaisen 
Brodsky-kvartetin sellisti Jacqueline Thomas ja alttoviulisti Paul 
Cassidy saapuvat Meri-Lapin jousikvartetin vieraaksi helmikuussa. 
Maailmankuulu mezzosopraano, ooppera- ja liedmusiikin Grande 
Dame ruotsalainen Anne Sofie von Otter laulaa Lapin Kamarior-
kesterin, Meri-Lapin jousikvartetin ja Kemin kaupunginorkesterin 
yhteiskonsertin solistina koko Suomen mittakaavassa erittäin har-
vinaisessa konsertissa, samoin helmikuussa. 
 Televisiosarja Vain elämää 2022 tähti YONA rikkoo genre-
rajoja yhdesssä Meri-Lapin jousikvartetin kanssa maaliskuussa. 
Huhtikuussa voi ihailla maailman ykkösjousikvartetteihin ranka-

Kemin kaupunginorkesterin
ja Meri-Lapin jousikvartetin
kevät on täynnä
maailmanluokan tähtiä

TEKSTI:
VIRPI RÄISÄNEN

KUVAT: 
MARCO BORGGREVE

NEDA NAVAEE
PR-KUVA

Yona

Alisa Neige 
Barriére

Danel-kvartetti (Quatuor Danel)
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Musiikkereista 
ammatti-
orkesteriin

Kemissä on harrastettu musiikkia jo ennen kuin kaupunkia oli ole-
massakaan. Kerrotaan, että kaupungin ensimmäinen “musiikkeri” 
oli yövartijana toiminut Jussi Kursu. Hän ilmoitti kuparitorvellaan 
olevansa hereillä vartioidessaan satamalaiturin rakentajien tava-
roita 1870-luvun alussa. Siitä lähtien on musiikki kuulunut kemi-
läiseen elämään ja kulttuurin kenttään. Kaupunkiin perustettiin 
orkestereita, jousikvartetteja ja torvisoittokuntia. Torvimusiikki 
kuului osana työväenkulttuuriin. 
 Kemin Soitannollinen Seura perustettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1910, mutta sen toiminta hiipui. Soitannollinen Seura 
aloitti uudelleen toimintansa huhtikuussa 1930. Orkesterin en-
simmäinen konsertti järjestettiin loppiaisena 1931. Harrastustoi-
minnasta ammattilaisuuteen hypättiin vuonna 1966, kun toiminta 
kunnallistettiin ja Kemin kaupunginorkesteri perustettiin toimin-
nan saadessa kaupungin tuen taakseen. 
 Vuonna 1983 perustettiin monikunnallinen Meri-Lapin jou-
sikvartetti tehostamaan alueen jousisoitinkoulutusta ja lisäämään 
alueellista konserttitarjontaa. Kvartetin muusikot muodostavat 
rungon Kemin kaupunginorkesterille toimien orkesterissa soi-
tinryhmiensä äänenjohtajina ja kaupunginorkesterin taiteellisena 
työryhmänä. Muusikot toimivat myös opettajina vuonna 1967 
perustetussa monikunnallisessa Meri-Lapin musiikkiopistossa.

Kemin Soitannollisen Seuran ensimmäinen konsertti 6.1.1931. Keskellä seiso-
massa orkesterinjohtaja Eero Luostarinen ja pianon ääressä solisti Ilmari Han-
nikainen. Solisteina esiintyivät mezzosopraano Ester Eriksson sekä sellisti Martti 
Valtari. Konsertin ohjelmisto koostui koti- ja ulkomaisista suosikkisävelmistä.

TEKSTI: TIMO HIETALA
KUVAT: KEMIN HISTORIALLISEN MUSEON 
VALOKUVA-ARKISTO

tun ranskalaisen Danel-kvartetin virtuoosimaisuutta ja maailman 
suurten konserttilavojen karismaa. 

Kemin kaupunginorkesterin 
toiminta jatkuu virkeänä 

Hiljattain vaakalaudalla ollut Kemin kaupunginorkesterin toimin-
nan jatkuminen on saanut positiivisen käänteen. Orkesterin toi-
minta jatkuu taas uudella energialla ja postiivisin odotuksin. Ke-
vätkausi tuo Kemin kaupunginorkesterin eteen mielenkiintoisia 
solisteja ja kapellimestarin, joka kannattaa painaa mieleen; Aliisa 
Neige Barriére. Aliisa on vahvan suomalaisen kapellimestariperin-
teen tulevaisuuden nimiä. Hänen ranskalais-suomalaiset vanhem-
pansa ovat molemmat säveltäjijä. Äitinsä maailman tunnetuimpiin 
suomalaissäveltäjiin lukeutuva Kaija Saariaho.  
 Perinteinen Wappukonsertti toukokuun ensimmäisenä päivänä 
on kemiläisyleisölle tärkeä kevään aloitus. Tällä kertaa se tapah-
tuu Kemissäkin usein vierailleen edesmenneen sanoittajalegenda 
Juha ”Watt” Vainion 
sanoin. Junnun elä-
mästä ja lauluista 
kertova tarinallinen 
Kotkan poikii ilman 
siipii – Tarina Junnusta 
-konsertti sisältää tut-
tuja ja rakkaita Junnun 
lauluja, jotka soivat 
Kemin oman orkes-
terin ja kapellimes-
tari Jarkko Kiisken 
upeaina sovituksina. 

Intendentti  

Kuluneen soitantokauden määräaikaisena intendenttinä on toi-
minut yksi Suomen maailmalla tunnetuimmista mezzosopraa-
noista, entinen viulisti Virpi Räisänen. Hän on tuonut vuoden 
ajan nimekkäitä taiteilijoita aivan maailman huipuista ja Suomen 
taide-elämän tähdistä Kemiin ja Meri-Lappiin. Intendentin viran-
sijaisuus saa arvoisensa päätöksen, kun Räisänen ja Meri-Lapin 
jousikvartetti kokoavat voimansa yhteen aivan kauden lopuksi 
ja toteuttavat yhteisen KIITOS-kiertueen toukokuun viimeisellä 
viikolla jousikvartetin sopimuskunnissa Kemissä, Torniossa, Ke-
minmaassa, Simossa ja Tervolassa.  
 Kemin kaupunginorkesterin ja Meri-Lapin jousikvartetin kon-
serttien lippuja voi ostaa ennakkoon joko Museon asiakaspalvelupis-
teestä (Kemin kulttuurikeskus) tai osoitteesta: www.lippu.fi. Lippuja 
saa myös konserttipaikan ovelta tuntia ennen konsertin alkua.

Konsertti-info: www.keminkaupunginorkesteri.fi 

Hiljaisen korona-
kauden jälkeen

tämä on tervetullutta
herkkua Meri-Lapin
konserttiyleisölle. 
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Harrastusten jäänmurtaja 
murtaa harrastamisen esteitä 
kaikissa Kemin peruskouluissa. 
Tavoitteena on, että jokainen 
lapsi löytäisi itselleen ainakin 
yhden mieluisan harrastuksen.

Koululaisten harrastusmahdollisuuksien edis-
täminen perustuu opetusministeriön rahoit-
tamaan Harrastamisen Suomen malliin. 
Kemissä mallia on sovellettu lukukaudella 
2021-22 alkaneissa Harrastusten jäänmur-
taja -hankkeissa vuosittain.
 Tavoitteena on mahdollistaa kemiläisil-

le lapsille ja nuorille maksuton ja mielui-
sa harrastus osana koulupäivää. Ohjattua 
harrastustoimintaa on tarjolla kouluilla 
jo aamukahdeksalta, siihen voi osallistua, 
kun koulupäivä alkaa esimerkiksi kello 
kymmeneltä. Välituntiliikuntaa järjeste-
tään pitkillä välitunneilla, ja iltapäivällä 
koululaisia kannustetaan mukaan monen-
laiseen ryhmä- ja kerhotoimintaan.
 ”Suosituimpia ovat hiphop ja break-
dance -ryhmät, ja paljon on osallistujia 
myös kuvataide- ja musiikkikerhoissa. 
Kyselyn perusteella kaikkein kiinnostavin 
harrastus olisi parkour, mutta siihen ei 
valitettavasti ole helppo löytää ohjaajaa”, 

Jäät murskaksi 
koululaisten 
harrastusten tieltä

Harrastustarjonta ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Kemin verkkosivulta:
https://www.kemi.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/harrastustoiminta-koulussa/

hyvinvointikoordinaattori Janne Jylkkä 
kertoo.
 Hankkeen oma harrasteohjaaja Sonja 
Jankkila järjestää päivisin kouluilla liikun-
nallista toimintaa. Hän kiertää kaikilla Ke-
min kouluilla viikko-ohjelman mukaisesti. 
Hänen lisäkseen kerhojen ja ryhmien oh-
jaamisessa mukana paikallisia urheiluseu-
roja ja muita yhdistyksiä, kaupungin omia 
työntekijöitä sekä Kivalo-opiston kautta 
ammattitaitoisia ohjaajia.
 ”Seurat ovat lähteneet hyvin mukaan ja 
sitoutuneita toimintaan. Lapset sen sijaan 
saattavat vaihtaa herkästi harrastusta, mut-
ta pääasia on, että jokainen uskaltaa ainakin 
kokeilla jotain, oli se sitten taidetta, käden-
taitoja tai liikuntaa”, Janne Jylkkä sanoo.
 Koulujen lisäksi harrastustoimintaa jär-
jestetään muissakin tiloissa, kuten uimahal-
lilla, keila- ja tennishallilla sekä jäähallilla. 
Niihin järjestetään linja-autokuljetuksia. 
 Harrastusryhmät toimivat viikoittain 
koulujen työaikoina toukokuun loppuun 
saakka ja jatkuvat taas tulevana syksynä. 
Moniin ryhmiin voi osallistua ilman en-
nakkoilmoittautumista, mutta osaan tu-
lijoita on enemmän kuin voidaan kerralla 
ottaa, joten niihin täytyy ilmoittautua etu-
käteen.

TEKSTI JA KUVAT: TAISTO SAARI

Janne Jylkkä haluaa aktivoida lapsia ja nuoria poistamalla harrastamisen esteet.



Tankataan kulttuurienergiaa! 

Kemin kulttuurikeskus on tänä keväänä 
jälleen kulttuurienergian monilähde kau-
pungissamme. Kulttuurikeskuksen toimin-
taa on monipuolistettu, kun aulassa on 
aloitettu uusi näyttelytoiminta. Keväällä 
aulassa nähdään Kivalo-opiston Kemin 
kuvataideryhmien näyttelyitä sekä Kemin 
koululaisten kevätnäyttely. Taidemuseon 
korkea sali on konsertti- ja tapahtuma-
käytössä enemmän kuin koskaan ennen. 
Erityisesti Meri-Lapin jousikvartetti on 
ihastunut salin akustiikkaan ja musiikkielä-
myksistä nautitaan taiteen ympäröimänä. 
Jousikvartetin ja Kemin kaupunginorkes-
terin ystävien kannattaakin siirtää sauna-
vuorot lauantaille, sillä tänä keväänä vii-
konlopun viettoon lähdetään perjantaisin 
mahtisävelissä. 
 Taidemuseolla katseen vangitsee ja miel-
tä puhuttelee Kuolemantanssi-näyttely 
vielä maaliskuun. Sen jälkeen taidemu-
seoon rakentuu taiteilija kuvanveistäjä 
Sanna Koiviston retrospektiivinen näyt-
tely. Koiviston tunnetuin teos Kemissä on 
koskettava sotalapsipatsas ”Pieni ikuisuus” 
sisäsatamassa. Historiallisessa museossa 
on tulossa keväällä mielenkiintoisia uudis-
tuksia, seuraa ilmoittelua. Teatteristakin 
saadaan nauttia kulttuurikeskuksessa, kun 
Kemin teatterin Kolmen kimppa näytöstä 
esitetään isossa auditoriossa. Lisäksi Menu-
teatteria tarjoillaan keväällä Merihovissa ja 
Improklubi-iltoja Cafe&Bar Ankkurissa.
 Kivalo-opisto ilahduttaa asukkaita 
monin maksuttomin konsertein, luen-
noin, näyttelyin ja tapahtumin ympäri 
Meri-Lappia. Meri-Lapin musiikkiopiston 
oppilaskonserteissa kartutetaan tärkeää 
esiintymiskokemusta ja konsertteihin on 
vapaa pääsy. Kemin kaupunginkirjaston 

somea seuraamalla ei kirjailijavierailut ja 
kirjajulkkarit mene ohi. Lastenosastolla 
voi osallistua satutuokioihin joka toinen 
tiistai ja Lastenkulttuurikeskuksessa avoin 
taidetoiminta on joka keskiviikko. Nuori-
sotilatoimintaa on iltaisin kolmessa pai-
kassa, jotka ovat keskustan Huvikumpu, 
Takajärven Takitsu ja Hepolan Siipi.
 Tapahtumia tuotetaan Kemissä ja Meri-
Lapissa paljon myös paikallisten yrittäjien 
ja kolmannen sektorin toimesta. Älä mis-

TEKSTI: VENLA KAKKO   |   KUVA: KEMIN KAUPUNGIN KUVAPANKKI, PENTTI KORPELA

saa mitään näistä tapahtumista vaan ota 
haltuun kemi.fi/tapahtumakalenteri sekä 
www.rokkineuvos.fi -sivuston alueellinen 
tapahtumakalenteri.
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Osallistumalla 
tankkaat 

kulttuurienergiaa. 
Tule ja anna 

elämän yllättää! 

Taidemuseossa nähdään huhti-
toukokuussa Sanna Koiviston näyttely. 
Hänen tunnetuin teoksensa Kemissä on 
Pieni ikuisuus -sotalapsipatsas (1996).
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HELMIKUU
•	 Pe	24.2.	klo	19	Laulukuningattaren	seurassa	
 Kemin kaupunginorkesterin, Meri-Lapin jousikvartetin ja 
 Lapin kamariorkesterin yhteiskonsertti, Keminmaan kirkko
•	 Pe	24.2.	klo	19	Kolmen	kimppa	-teatterinäytös,	
 Kemin kulttuurikeskus, iso auditorio 
•	 La	25.2.	klo	14	Kolmen	kimppa	-teatterinäytös,	
 Kemin kulttuurikeskus, iso auditorio
•	 Ti	28.2.	klo	19	Kalevalan	päivän	oppilasilta,	
 Meri-Lapin musiikkiopisto, Sointu-sali

MAALISKUU
•	 Ke	1.3.	klo	10–12	Avoin	taidetoiminta	lapsille
 Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 To-La	2.–4.3.	Kevätmarkkinat,	Täiköntori	
•	 To	2.3.	klo	19	Improklubi,	Cafe	&	Bar	Ankkuri
•	 Pe	3.3.	klo	18	Menuteatteri,	Merihovi
•	 La	4.3.	klo	18	Menuteatteri,	Merihovi
•	 Su	5.3.	klo	13	Kemi	154	vuotta	-kävelykierros	(maksuton),	
 Meri-Lapin matkailuoppaat, lähtö Kemin kävelykadulta
•	 Ma	6.3.	klo	12–14	Talviloman	taidepaja	koululaisille
 Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 Ti	7.3.	klo	10–10.30	Rytmikäs	satutuokio,	Kemin	kaupunginkirjasto
•	 Ti	7.3.	klo	12–14	Talviloman	taidepaja	koululaisille
 Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 Ke	8.3.	klo	10–12	Avoin	taidetoiminta	Lastenkulttuurikeskuksessa
	 (lomalla	myös	koululaiset	voivat	osallistua)
•	 La	11.3.	klo	12–15	Talvitapahtuma	Perhepuistossa
•	 Ke	15.3.	klo	10–12	Avoin	taidetoiminta	lapsille
 Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 Pe	17.3.	klo	19	Kolmen	kimppa	-teatterinäytös,	
 Kemin kulttuurikeskus, iso auditorio
•	 La	18.3.	klo	14	Kolmen	kimppa	-teatterinäytös,	
 Kemin kulttuurikeskus, iso auditorio
•	 La	18.3.	klo	18	Kolmen	kimppa	-teatterinäytös,	
 Kemin kulttuurikeskus, iso auditorio
•	 Ti	21.3.	klo	10–10.30	Hiihkun	satutuokio,	Kemin	kaupunginkirjasto
•	 Ti	21.3.	klo	19	Oppilasilta,	Meri-Lapin	musiikkiopisto,	Sointu-sali
•	 Ke	22.3.	klo	10–12	Avoin	taidetoiminta	lapsille
 Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 To	23.3.	klo	19	Improklubi,	Cafe	&	Bar	Ankkuri
•	 Pe	24.3.	klo	18	Menuteatteri,	Merihovi
•	 Pe	24.3.	klo	19	YONA	&	Meri-Lapin	jousikvartetti,	Tervahalli
•	 La	25.3.	klo	18	Menuteatteri,	Merihovi
•	 La	25.3.	klo	20.30	Earth	Hour,	sammutetaan	valot	
	 klo	20.30–21.30,	Vihreä	Kemi

•	 Ma	27.3.	klo	18	Soitinesittelyilta,
 Meri-Lapin musiikkiopisto, Kemin taidemuseo
•	 Ke	29.3.	klo	10–12	Avoin	taidetoiminta	lapsille
 Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 Ke	29.3.	klo	17–18.30	Veitsiluodon	historia	-luento:	Puunjalostuksen		
 kulta-aika, Taisto Saari, Kulttuurikeskuksen iso auditorio
•	 Pe	31.3.	klo	18	Menuteatteri,	Merihovi

HUHTIKUU
•	 La	1.4.	klo	12–15	Pääsiäispaja,	Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 La	1.4.	klo	18	Menuteatteri,	Merihovi
•	 Ma	3.4.	klo	19	Laulajien	pääsiäiskonsertti,	
 Meri-Lapin musiikkiopisto, Keminmaan kirkko
•	 Ti	4.4.	klo	10–10.30	Ketun	satutuokio,	Kemin	kaupunginkirjasto
•	 Ti	4.4.	klo	19	Oppilasilta,	Meri-Lapin	musiikkiopisto,	Sointu-sali
•	 Ke	5.4.	klo	10–12	Avoin	taidetoiminta	lapsille
 Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 Ke	5.4.	klo	19	Pitkän	perjantain	ihme	–	Kemin	kaupunginorkesterin		 	
	 Pääsiäiskonsertti,	Kemin	kirkko
•	 Ke	12.4.	klo	10–12	Avoin	taidetoiminta	lapsille
 Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 Ke	12.4.	klo	16	Tule	tapaamaan	taiteilijoita	musiikkimaailman	
	 huipulta	–	Yleisölle	avoin	Mestarikurssi,	Kemin	taidemuseo
•	 To	13.4.	klo	19	Improklubi,	Cafe	&	Bar	Ankkuri
•	 Pe	14.4.	klo	19	Brillance!	–	Danel-kvartetti	(Ranska/Belgia)	
 Meri-Lapin jousikvartetin vieraana, Kemin taidemuseo
•	 Pe	14.4.	klo	19	Kolmen	kimppa	-teatterinäytös,	
 Kemin kulttuurikeskus, iso auditorio
•	 La	15.4.	klo	14	Kolmen	kimppa	-teatterinäytös,	
 Kemin kulttuurikeskus, iso auditorio
•	 La	15.4.	klo	16	Ajan	Laulun	konsertti	Onnellisesti,	Kivalo-opisto,		 	
 Kemin taidemuseo
•	 La	15.4.	klo	18	Kolmen	kimppa	-teatterinäytös,	
 Kemin kulttuurikeskus, iso auditorio 
•	 Ti	18.4.	klo	10–10.30	Mummon	satutuokio,	Kemin	kaupunginkirjasto
•	 Ti	18.4.	klo	17–18.30	Veitsiluodon	historia	-luento:	
 Fuusiosta murrokseen, Taisto Saari, Kulttuurikeskuksen iso auditorio
•	 Ti	18.4.	klo	19	Oppilasilta,	Meri-Lapin	musiikkiopisto,	Sointu-sali
•	 Ke	19.4.	klo	10–12	Avoin	taidetoiminta	lapsille
 Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 La	22.4.	Lauantaitanssit	/	konsertti,	Kivalo-opiston	Laululeidit,
	 Kemi-Seitsikko	ja	Arja	Havakka,	paikka	avoin
•	 Su	23.4.	Kivalo-opiston	Kevät	tanssinäytös,	paikka	avoin
•	 Ma	24.4.	klo	18.30	Puhaltajien	ilta,	Meri-Lapin	musiikkiopisto,	
 Kemin taidemuseo
•	 Ti	25.4.	klo	19	Kitarat	ja	kanteleilta,	Meri-Lapin	musiikkiopisto,	
 Kemin taidemuseo

Meillä tapahtuu
Ota kalenteri talteen!



•	 Ti	25.4.	klo	19.15	Oppilasilta,	Meri-Lapin	musiikkiopisto,	Sointu-sali
•	 Ke	26.4.	klo	10–12	Avoin	taidetoiminta	lapsille
 Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 Ke	26.4.	klo	18	Kivalo-opiston	lauluoppilaiden	kevätmatinea,
 Kemin lyseon lukion auditorio
•	 To	27.4.	Autoton	päivä,	ilmainen	kaupungin	sisäinen	joukkoliikenne				
	 koko	päivän,	Vihreä	Kemi	
•	 To	27.4.	klo	19	Improklubi,	Cafe	&	Bar	Ankkuri
•	 La	29.4.	klo	12–15	Vappupaja,	Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 La	29.4.	Syke-	ja	Sointu-kuorojen	yhteiskonsertti,	Kivalo-opisto,	  
 paikka avoin

TOUKOKUU
•	 Ma	1.5.	Motoristikirkko	ja	-kulkue,	Täiköntori
•	 Ma	1.5.	klo	15	Kemin	kaupunginorkesterin	Wappukonsertti	–	
 Kotkan poikii ilman siipii. Tarina Junnusta, 
	 Timitec	Areena
•	 Ti	2.5.	klo	10–10.30	Luontosatutuokio,	Kemin	kaupunginkirjasto
•	 Ke	3.5.	klo	10–12	Avoin	taidetoiminta	lapsille
 Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 La	6.5.	Siisti	Biitsi	-tapahtuma,	Vihreä	Kemi
•	 Ma	8.5.	klo	18	Selloilta,	Meri-Lapin	musiikkiopisto,	Sointu-sali
•	 Ti	9.5.	klo	19	Taitajailta,	Meri-Lapin	musiikkiopisto,	Sointu-sali
•	 Ke	10.5.	Unelmien	liikuntapäivä
•	 Ke	10.5.	klo	10–12	Avoin	taidetoiminta	lapsille
 Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 To	11.5.	klo	19	Popparien	ilta,	Meri-Lapin	musiikkiopisto,	
	 Iso	auditorio
•	 La	13.5.	klo	14	Meri-Lapin	oratoriokuoro	–	äitienpäiväkonsertti,		 	
 Kemin taidemuseo
•	 Ma	15.5	klo	18	Popparilaulajien	ilta,	Meri-Lapin	musiikkiopisto,		 	
	 Ratapihan	Ruustinna	
•	 Ti	16.5.	klo	10–10.30	Musiikkisatutuokio,	Kemin	kaupunginkirjasto
•	 Ti	16.5	klo	18	Popparilaulajien	ilta,	Meri-Lapin	musiikkiopisto,	
	 Ratapihan	Ruustinna
•	 Ke	17.5.	klo	10–12	Avoin	taidetoiminta	lapsille
 Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 Ke	17.5.	klo	19	Laulajien	ilta,	Meri-Lapin	musiikkiopisto,	
 Kemin taidemuseo
•	 Pe	19.5.	Skeittiparkin	kesäkauden	avajaiset,	Kemin	nuorisotyö,		 	
 Täiköntori
•	 Ti	23.5.	klo	19	Lukuvuoden	päätösjuhla,	Meri-Lapin	musiikkiopisto,		 	
	 Vallenius-sali,	Keminmaa
•	 Ke	24.5.	Ylen	Miljoona	Roskapussia	-haaste,	Vihreä	Kemi
•	 La	27.5.	klo	13	Kiitos	–	Virpi	Räisänen,	mezzosopraano	ja	
 Meri-Lapin jousikvartetti, Kemin taidemuseo

KESÄKUU
•	 Ma	5.6.	klo	12	Liikennepuiston	kesäkauden	avajaiset,	
	 Kemin	nuorisotyö,	Perhepuisto
•	 5.–7.6.	klo	12–15	Kesäpajat,	Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 5.–8.6.	Lasten-	ja	nuorten	kesäkädentaitopaja,	Kivalo-opisto,	
 Kemin kulttuurikeskus
•	 12.–14.6.	klo	12–15	Koko	perheen	seikkailut,	
 Lastenkulttuurikeskus, Meripuistossa
•	 19.–21.6.	klo	10–12	Värikylpyjä	vauvoille	ja	tenaville
 Lastenkulttuurikeskuksessa
•	 19.–21.6.	Alakoululaisten	3.–6.	lk.	Bändikylpy,	Toimintakeskus	Takitsu
•	 19.–22.6.	Teatterileiri	10–12-vuotiaalle,	Kivalo-opisto,	paikka	avoin
•	 To	22.6.	Yöttömän	yön	kauppamaraton,	Täiköntori	&	kävelykatu
•	 26.–29.6.	Teatterileiri	13–16-vuotiaalle,	Kivalo-opisto,	paikka	avoin

NÄYTTELYT
Kemin taidemuseo
•	 25.3.	asti:	Kuolemantanssi	-	Jouko	Alapartanen,	Tuomas	Korkalo,	
	 Ulla	Remes,	Anna-Maija	Rissanen	ja	Mika	Vesalahti
•	 31.3.–27.5.	Sanna	Koivisto	-	retrospektiivinen	näyttely
•	 3.6.–19.8.	Käsitetty	-	Johanna	Pöykkö	ja	Ilona	Kivijärvi
 Historiallinen museo
•	 Joen	ja	meren	kaupunki	–	elämyksellinen	aikamatka	Kemin	ja	sen		 	
 lähialueiden historiaan
Sarjakuvanäyttely
•	 Maailman	pohjoisin	pysyvä	sarjakuvanäyttely	
 Kemin kulttuurikeskuksessa
Kemin kulttuurikeskuksen aula
•	 14.3.	asti:	Räiskön	räiskettä,	Kivalo-opiston	Kemin	kuvataideryhmän			
 näyttelyssä mm. maalauksia, grafiikkaa, piirustuksia
•	 23.3.–22.4.	Kemin	koululaisten	kevätnäyttely	
•	 2.5.–20.5.	Kivalo-opiston	Kemin	kuvataideryhmien	juhlanäyttely	
•	 1.6.–31.7.	Sarjakuvakilpailun	teosten	näyttely	
	 (Kemin	Lastenkulttuurikeskus),	taidemuseon	edustalla

KILPAILUT
•	 Lasten	ja	nuorten	valtakunnallinen	sarjakuvakilpailu.
	 Työt	toimitetaan	21.4.	mennessä	Kemin	Lastenkulttuurikeskukseen

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista
löytyvät tapahtumakalenteristamme: 

www.kemi.fi/tapahtumat
Muutokset mahdollisia.
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Kaupungin tämän vuoden investoinneista selvästi 
suurin työmaa on keväällä alkava liikuntahallin 
rakentaminen. Toteutettavat työt ja vireillä olevat 
suunnitelmat tähtäävät siihen, että liikkumisesta eri 
tavoin tulisi kaupungin alueella houkuttelevaa ja sujuvaa.

Uuden liikuntahallin rakentaminen alkaa vanhojen rakennusten 
purkamisella. Uimahallin ja urheilukentän välissä olevan rivitalon 
katoaminen tuskin monia haittaa. Pääsiäisen jälkeen alkava Terva-
hallin ja Kemin Keila- ja tennishallien purkaminen Bilteman tieltä 
sen sijaan on pannut sekä liikuntatoimen että talon käyttäjät miet-
timään ratkaisuja väliaikaiseen tilaongelmaan.
 Tervahalli pitää tyhjentää huhtikuun loppuun mennessä. Sen 
jälkeen koulujen liikuntatilat ovat tiiviissä käytössä aamusta iltaan 
uuden hallin valmistumiseen eli syksyyn 2024 saakka – etusijalla 
ovat tietenkin koulujen ja koululaisten tarpeet. Jotta mikään ryh-
mä ei jäisi ilman salivuoroja, kaikkien täytyy joustaa. 
 ”Olemme kyselleet seuroilta niiden suunnitelmia, mutta har-

valla on vielä mietittynä konkreettista vaihtoehtoa. Olemme kar-
toittaneet koulujen liikuntatilojen lisäksi muita mahdollisia raken-
nuksia Kemistä ja naapurikunnista. Harjoitustiloja niinkin löytyy, 
mutta monissa lajeissa kilpailujen järjestämisestä tulee vaikeaa. 
Esimerkiksi futsalin kotiottelut pelataan todennäköisesti jonkin 
aikaa Torniossa”, hyvinvointikoordinaattori Janne Jylkkä kertoo.
 Salivuorojen jaossa paikkoja järjestellään lajien mukaan eli esimer-
kiksi voimistelijat treenaavat yhdellä koululla ja salibandyn pelaajat 
toisella, jolloin välineiden siirtelyyn kuluva aika saadaan minimoitua. 
 ”Tulevat kaksi talvikautta vaativat kaikilta harrastajilta sopeutu-
mista samaan tapaan kuin koronapandemian alussa. Väistötiloissa 
harrastaminen ei ole ihanteellista kenenkään kannalta, mutta en-
tistä parempaa on luvassa ja sitä kannattaa odottaa”, vapaa-aika-
päällikkö Marke Rautiala kannustaa.

Varttitunnin kaupunki

Kaupunkikeskustan elävöittäminen jatkuu tänäkin vuonna. Pää-
kohteena on kävelykadun kehittäminen.

Liikuntahalli ja monta
pienempää parannusta
TEKSTI: TAISTO SAARI   |   HAVAINNEKUVAT: UKI-ARKKITEHDIT OY

Ensi vuoden lopulla valmistuva liikuntahalli tarjoaa hulppeat 
tilat monien eri lajien harrastajille ja tapahtumien järjestäjille.



Ota Kemi haltuun! Kemi Card on hyödyllinen, sillä sitä 
käyttävät useat kaupungin yritykset. Kortista löydät käteväs-
ti yritysten tarjoukset ja leimapassit. Näin et enää tarvitse 
erillisiä leimakortteja, kun ne kaikki ovat puhelimessasi.  
 Ajankohtainen tietopaketti Kemistä kulkee kätevästi 
mukana, kun puhelimessasi on Kemi Card. Kortti tarjoaa 
Kemi-tietoa hyvin monipuolisesti. Sen avulla Kemin uutiset, 
tapahtumat ja aktiviteetit ovat nopeasti saatavillasi. Kortista 
löytyy myös kattavasti tietoa kaupungin historiasta ja nähtä-
vyyksistä. 
 Kemi Card on ilmainen ja se on helppo ladata. Kortti löytyy 
Cardu-sovelluksen avulla.
 Aikaisemmin, ainoastaan kemiläisillä käytössä ollut, 
Kemiläinen-kortti lakkautettiin viime lokakuussa. Nyt kai-
killa on mahdollisuus ottaa käyttöön kätevämpi Kemi Card. 
Kemi Cardin avulla Kemi kulkee aina mukanasi!

Ohjeet kortin haltuunottoon
• Lataa Cardu-sovellus puhelimeesi.  

• Cardun ”Lisää kortti” toiminnolla löydät Kemi Card -kortin.
• Tallenna Kemi Card Cardu-lompakkoosi.  

• Kemi Card on heti käytettävissä.

Lisätietoja antaa
Vilma Klemetti, vilma.klemetti@kemi.fi

Kätevä Kemi Card
- saat alennukset ja 

leimapassit heti 
käyttöösi

TEKSTI: IRINA RUOHONEN

”Yrittäjien pyynnöstä täytyy tutkia mahdollisuus, miten kävely-
katu saadaan avattua edes jonkinlaiselle ajoneuvoliikenteelle. Joka 
tapauksessa alue vaatii kehittämistä. Uutta ilmettä sinne voidaan 
saada melko pienellä rahalla, esimerkiksi lisäämällä vihreyttä tai 
vaihtuvilla teemoilla”, hallinto- ja kehitysjohtaja Jukka Vilén 
pohtii.
 Kemin keskustasta on olemassa muutamia valmiita suunnitel-
mia, joita voidaan edelleen hyödyntää. Kaupunkisuunnittelussa 
on herännyt ajatus 15 minuutin keskustasta, eli kaupungin pitäi-
si olla sellainen, että mihin tahansa asioille pääsee varttitunnissa 
kävellen.
 ”Kemin keskusta on tiivis, joten täällä tuo 15 minuutin kau-
punki olisi helppo toteuttaa. Puistokatujen keskelle jäävästä tilasta 
voidaan ottaa kunnolla kevyenliikenteen käyttöön ja jatkaa niitä 
risteysalueiden yli korokkeilla. Niillä saataisiin autoilijatkin hiljen-
tämään vauhtiaan”, Vilén visioi.
 Keskustan suunnittelussa tähdätään vuosikymmenen päähän, 
ja uudistuksia toteutetaan vaiheittain vuosi kerrallaan. Tälle vuo-
delle siihen on varattu 200 000 euroa. Tämän vuoden työlistalla 
on kävelykadun toiminnallisuuden ja ilmeen kohentamisen lisäksi 
mm. Keskuspuistokadun koristevalojen uusiminen.

Sileää pintaa katuverkostoon

Lauha ja vetinen talvi toisensa jälkeen koettelee asvaltin kestä-
vyyttä kaikkialla. Uutta päällystettä levitetään Kemin katuverkos-
toon tänäkin vuonna useita kilometrejä. 
 ”Isoin työmaa meillä on Sahasaaren alueen viimeistely. Siellä 
työt ovat sujuneet hyvin, aikataulussa on pysytty ja rahatkin ovat 
riittäneet. Kesällä laitetaan vielä pinta Sahurinkadun ja Pajusaaren-
tien väliselle uudelle katuyhteydelle, niin saadaan katutyöt kau-
pungin osalta valmiiksi”, ympäristöjohtaja Mika Grönvall kertoo.
 Asvalttitöitä tehdään lisäksi Paattion ja Nauskan alueella, jon-
ka jälkeen kaupungin kadut alkavat olla kestopäällystetyt lukuun 
ottamatta vanhaa Hiilimön asuinaluetta, joka saa pysyä sorapin-
taisena. Rovan uudisrakennustonttien alueella ei tulevana kesänä 
tietöitä ole luvassa.
 ”Tarvetta olisi uusia päällystettä monessa muussakin paikassa, 
mutta rahaa tarvitaan myös hulevesiviemäreiden rakentamiseen 
ja kunnostamiseen sekä katulamppujen vaihtamiseen led-valai-
simiin”, Grönvall toteaa.
 Sauvosaaressa liikkumista helpotetaan madaltamalla jalkakäy-
tävien kulmia. Esteettömyyttä on edistetty tällä tavalla jo kymme-
nen vuoden ajan.
 Autoilijoiden ja jalankulkijoiden lisäksi kaupungin ympäris-
töpuoli muistaa tulevana kesänä myös veneilijöitä ja maastossa 
liikkuvia. 
 Mansikkanokalla aletaan uusia venelaitureita vapun jälkeen. 
Työt pyritään saamaan valmiiksi ennen veneilykauden alkua.
 Nykyiset kuntoreitit Pertajärjveltä Sivakkaan ja Ristikankaalta 
Sivakkaan katkeavat maanomistusolojen vuoksi, jolloin kuntoilijat 
joutuvat kulkemaan samaa latua tai polkua edestakaisin. Vaihtelua 
tuo Pertajärveltä Kittilänjärvelle avattava uusi reitti, joka seurai-
lee Veitsiluodon makeavesikanavan vartta. Reitti saadaan jalan ja 
maastopyörillä liikkuvien käyttöön syksyn aikana. 
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Yritykset ovat olennainen osa kaupunkia. 
Ne luovat kaupungille elinvoimaa ja veto-
voimaa ja sujuvoittavat asukkaiden arkea. 
Ne houkuttelevat kaupunkiin kävijöitä 
läheltä ja kaukaa. Yritykset edistävät olen-
naisesti kaupunkistrategian toteutumista.
 Yksi kaupunkistrategiaan päämääristä 
on vihreä ja kestävä Kemi. Sen toteutta-
miseen tarvitaan monipuolista yhteistyötä 
myös yritysten kanssa. 
 Yritysten vihreä ja kestävä Kemi -hank-
keen tavoitteena on lisätä Kemissä 
toimivien mikro- ja pk-yritysten tietä-
mystä ympäristöasioista, kannustaa ympä-
ristöystävälliseen toimintaan ja viestimään 
siitä. Hankkeessa on laadittu Ympäris-
tökäsikirjapohja ohjeineen. Täyttämällä 
kirjan yritys tulee kuvanneeksi ympäris-
töjärjestelmänsä, voi saada uusia ideoita ja 
huomata toimivansa mainostamisen arvoi-

sesti asioissa, joita ei huomaa tuoda esiin. 
Dokumentoidusta ympäristöjärjestelmästä 
on hyötyä tarjouskilpailuissa: hankinnoissa 
vaaditaan yhä useammin kestävän kehi-
tyksen kriteereitä. Ympäristöjärjestelmästä 
on hyötyä rahoituksen saannissa ja mark-
kinoinnissa, sillä vastuullinen toiminta on 
kilpailuetu. 
 Ympäristökäsikirja löytyy kemi.fi:n 
”Vihreä Kemi” -sivulta: lataa, tallenna ko-
neellesi ja täytä!
 Yksi kaupunkistrategiaan päämääristä on 
hyvinvoivat asukkaat: kuntalaisten tervey-
den, toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja sivis-
tyksen edistäminen. Myös yrittäjien hyvin-
vointi ja jaksaminen on erittäin tärkeää.
 Koronasta kasvuun -hankkeen (esr) ta-
voitteena on tukea Kemin alueen pk-yrittä-
jiä koronatilanteesta ja sen jälkeisistä krii-
seistä toipumisessa. Hankkeessa tuetaan 

Yritysten vihreä ja kestävä
Kemi -hanke 1.3.2021-30.6.2023
•	 rahoittaja:	EAKR	/	
 Pohjois-Pohjanmaan ELY
•	 projektipäällikkö:	
 Eija Kinnunen, 040 1616 590
 eija.kinnunen@kemi.fi

Koronasta kasvuun -hanke 
01.08.2021-31.07.2023
•	 rahoittaja:	ESR
•	 projektikoordinaattori
 Juha Simonaho, 040 6640 313 
 juha.simonaho@kemi.fi

Yritykset
elävöittävät 
kaupungin TEKSTI: EIJA KINNUNEN JA

JUHA SIMONAHO
KUVA: SENJA RAAPPANA

yrittäjien jaksamista ja työhyvinvointia, 
autetaan kehittämään uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia, sekä luodaan uskoa tule-
vaan.
 Hankkeeseen kilpailutetut valmentajat 
Miia Huitti ja Paula Immo tarjoavat yrit-
täjille henkilökohtaista sparrausta, joissa 
haastavia asioita voidaan luottamukselli-
sesti purkaa läpi. Lisäksi hanke järjestää 
erilaisia työpajoja ja muita tapahtumia, 
joissa yrittäjien keskinäistä vuorovaiku-
tusta pyritään vahvistamaan. Vertaistuki 
koetaankin yrittäjien keskuudessa erittäin 
tärkeäksi.
 Koska yritykset ovat molempien hank-
keiden kohderyhmä, nämä hankkeet te-
kevät paljon yhteistyötä paitsi keskenään, 
myös muiden hankkeiden kanssa, etenkin 
tapahtumajärjestelyissä. Yhteistyö on sekä 
hyödyllistä että mukavaa!

Meri-Lapin Yritystreffit Lumilinnalla la 29.10.2022
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Miten sinä jaksat työssäsi? Kiinnitätkö 
huomiota työasentoihin? Oletko käynyt 
työergonomiaa läpi ammattilaisen kanssa? 
Osaatko pitää pieniä taukoja työpäivän ai-
kana? Toisille tauot ovat liikkumista, nou-
semista ylös työtuolista, taukojumppaa. 
Liikkuvan työn tekijöille tauko tarkoittaa 
pysähtymistä, hetkeä lehden ja kahvi- tai 
tee kupposen äärellä. Pienikin määrä työ-
päivän aikana riittää.  
 Myös meidän arkemme vaikuttaa työssä-
jaksamiseen. Nukummeko tarpeeksi? Teem-
mekö vapaa-ajalla asioita, jotka tuovat 
energiaa? Onko ateriarytmi kunnossa? 
Kuormittavatko perheasiat? Arjen koko-

naiskuormitus usein unohdetaan, kun 
keskitytään liikaa yhteen osa-alueeseen. 
Työyhteisöstä ja työkavereista on monesti 
apua työssäjaksamiseen. Jokainen meistä 
tarvitsee hyvinvointia.  
 Kemin kaupungin liikuntapalveluiden 
Liikkuminen on Makiaa Kemissä! -hanke 
tarjoaa maksutonta liikuntaneuvontaa 
kaikille kemiläisille. Yhdessä liikunnan-
ohjaajan kanssa mietitään ratkaisuja sinun 
työssäjaksamiseesi. Katsotaan, millaisista 
asioista sinun arkesi koostuu. Tapaamiset 
liikunnanohjaajan kanssa voivat olla kes-
kustelua, jumppaa, kävelyä, rentoutumis-
ta, avantouintia, yhdessä kaupassakäyntiä. 

Liikunta työssä-
jaksamisen tukena

Niitä asioita mitä sinä tarvitset. Liikun-
nanohjaajan tapaamiseen voit varata ajan 
soittamalla tai laittamalla sähköpostia. 
 Liikuntapalvelut tarjoavat myös erilaisia 
liikuntaryhmiä. Kevään kalenteri löytyy 
osoitteesta www.kemi.fi/ohjattuliikunta. 
Näiden lisäksi järjestämme liikuntatapah-
tumia ja teemme yhteistyötä nuorisotoi-
men, uimahallin, koulujen, päiväkotien, 
seurojen ja yhdistysten kanssa. Tavoit-
teemme on saada jokaisen arkeen hieman 
lisää liikuntaa. 
 Työssäjaksaminen on hyvä ottaa puheek-
si oman työnantajan kanssa. Hyvinvoiva 
työntekijä on pitkäaikaisempi työntekijä. 

Liikunta-
palveluiden 

kevään kalenteri 
löytyy osoitteesta
www.kemi.fi/

ohjattuliikunta

Heidi Lassuri, liikunnanohjaaja Liikkuminen on Makiaa Kemissä! -hanke

TEKSTI: HEIDI LASSURI   |   KUVA: NINA SUSI
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T Ö I S S Ä  K E M I S S Ä

Muutosten myllerrys ja talouden tasapai-
nottaminen edellyttävät kaupungin henki-
löstöltä jatkuvaa uuden oppimista ja toi-
mintojen sopeuttamista. 
 ”Muutoksessa tarvitaan rinnallakulki-
jaa, joka auttaa ja opastaa”, Maria Vaitti-
nen kuvailee kaupunkitarkastajan tehtä-
väänsä.
 Kaupunkitarkastaja toimii tiiviissä yh-
teistyössä kaupungin hallinnon kanssa. 
Hän seuraa ja arvioi johtamis- ja hallinto-
käytäntöä, valvontaa ja riskienhallintaa. 
Havaintojensa perusteella hän antaa ra-
kentavia suosituksia, joilla toimialat voivat 
kehittää toimintaansa. 
 Tukenaan Vaittisella on tarkastuslauta-
kunta. Lisäksi myös ulkopuoliset tarkas-
tajat pitävät huolen, että rahankäyttö ja 
kirjanpito kestävät päivänvalon.
 ”Minua kiinnostaa hyvä hallinto ja sen 
kehittäminen. Tärkeintä ei ole löytää vir-
heitä, vaan auttaa ihmisiä tekemään asiat 
alusta lähtien oikein. Tietenkin virheisiin 
täytyy rohkeasti puuttua, kun sellaisia 
eteen tulee”, Vaittinen sanoo.
 Maria Vaittinen tuli Kemin palveluk-
seen Simosta, jossa hän toimi hallintojoh-
tajana viitisen vuotta. Kemiin hänet hou-
kuttelivat isommat ympyrät.
 ”Kemi on säästynyt ikäviltä sotkuilta eli 
hallinto näyttää toimineen hyvin. Meri-
Lapin kunnissa on paljon tuttuja ihmisiä, 
joiden kanssa olen tehnyt yhteistyötä aiem-
minkin. Tämän seudun ihmisten kanssa on 
helppo tulla juttuun”, Vaittinen toteaa.
 Vaittisella on työkokemusta ulko-
mailtakin.
 ”Saksankielisissä maissa työpaikat ovat 
hyvin hierarkkisia. Kaikesta muodollisuu-
desta huolimatta siellä hommat toimivat”, 
Vaittinen vertaa.
 Yksi asia, jonka Maria Vaittinen haluai-
si muuttaa, on palavereiden valmistelu.
 ”Monesti tuhlataan palavereissa aikaa 
sen vuoksi, ettei osallistujilla ole valmiiksi 
mietittynä selkeitä esityksiä”.

Hyvän hallinnon
puolustaja

Maria Vaittinen aloitti Kemin kaupunkitarkastajan 
virassa tammikuun puolivälissä.

Jokaisen viranhaltijan kuuluu huolehtia, että hänen vastuulleen 
annetut tehtävät hoidetaan lakien ja sopimusten mukaisesti. 
Kaupunkitarkastaja	Maria	Vaittinen	toimii	virkakunnan	tukena	
mielellään ennen kuin virheitä ehtii tapahtua.

TEKSTI JA KUVA: TAISTO SAARI
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Vuoden 2023 avustusten hakuaika on 
6.3. – 12.4.2023, jotta yhdistysten edeltä-
vän toimintavuoden tilikausi on päättynyt. 
 Muita avustusmuotoja ovat kaupungin 
(lakisääteisten) tilojen maksuton käyttö 
kaksi kertaa kuukaudessa, yhdistyksen 
kokoontumisia varten (esimerkiksi ko-
koukset). 
 Urheilijastipendi on jatkossa Kemi-   
stipendi, joka on haettavissa vähintään 
valtakunnallisesti menestyneille kemiläisil-
le henkilöille niin urheilun kuin kulttuurin 
saralta. Hakuaika on 28.2.2023 mennessä. 
 Kumppanuusavustuksissa (entinen toi-
minta-avustus) painotetaan neljää eri 
osa-aluetta, joista saadaan yhteenlaskulla 
kumppanuusavustuksen kokonaissumma.  

Pisteytettävät osa-alueet ovat:
• toiminnan aktiivisuus
• erillisten tapahtumien järjestäminen
• uudet toimintasisällöt
• toimintaan käytetty rahamäärä

Jokaisella osa-alueella on oma painoarvo 
kokonaisavustuksen muodostumisessa. 
Yhdistyksen eri osa-alueista saadut euro-
määrät lasketaan yhteen, josta muodostuu 

Yhdistysten
toiminta-avustukset  

Kemin kaupungissa yhdistysavustuksia myönnetään kumppanuussopimuksiin, 
projektien käynnistämisen tukemiseen ja Kemi-stipendeihin. 

kumppanuusavustuksen kokonaissumma/
yhdistys. 
 Lisätietoja avustuksista ja hakulomak-
keita löytyy kaupungin nettisivuilta osoit-
teesta: https://www.kemi.fi/vapaa-aika-ja-
kulttuuri/jarjestot/avustukset/.  
 Avustuskaavakkeita saa kaupungintalon 
ja kulttuurikeskuksen asiakaspalvelupis-
teistä ja samoihin paikkoihin voi palauttaa 
täytetyt hakemukset. 

TEKSTI: MARKE RAUTIALA
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Kemin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuk-
sessa on otettu käyttöön Lapset puheeksi 
-menetelmä. Se on alun perin kehitetty 
Stakesin toimesta tukemaan lasten ja per-
heiden pärjäävyyttä isoissa tai pienissä ar-
jen muutoksissa tai vaikeuksissa. Varhais-
kasvatuksen ja esiopetuksen aloittaminen 
on lapsen ja perheen näkökulmasta aina 
muutos, jota varhaiskasvatus ja esiopetus 
haluavat nyt uudella tapaa tukea.

Koti on lapsen tärkein kasvamisen ja op-
pimisen paikka. Lapsen siirtyessä var-
haiskasvatukseen tai esiopetukseen, lapsen 
elämään tulee uusi kasvun ympäristö. Var-
haiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävänä 
on tukea kodin kasvatustyötä ja auttaa las-
ta kasvamaan, kehittymään ja oppimaan. 
Lapset puheeksi -keskustelussa ajatuk-
sena on luoda yhteistä ymmärrystä lapsen 
eri kasvuympäristöissä toimiville aikuisille. 

Lapset puheeksi 
uudella tavalla
TEKSTI JA KUVA: MARIKA LAURILA

Yhdessä kannattelemalla
voidaan jakaa isokin taakka.

Tavoitteena on koota lapsen elämässä ole-
ville aikuisille tapoja toimia lapsen ja koko 
perheen parhaaksi.

Tutkitusti hyötyä

Lapset puheeksi -menetelmä on tutki-
mustuloksiin perustuva yhteistyön vä-
line. Tammikuusta alkaen menetelmää 
hyödynnetään Kemissä tarjoamalla lasten 
huoltajille keskustelua lapsen aloittaessa 
varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa. 
Keskustelua tarjotaan myös lapsen siir-
tyessä niin sanotusti pienten ryhmästä iso-
jen ryhmään. Huoltajat voivat halutessaan 
pyytää Lapset puheeksi -keskustelua myös 
muuna ajankohtana, ja kasvattajat saattavat 
pyytää huoltajia keskusteluun myös muis-
sa ikävaiheissa. Päätavoitteena on tukea 
lasta kaikissa lapsen kehitysympäristöissä 
parhaalla mahdollisella yhteistyön tavalla.
 Menetelmää käytetään monessa kun-
nassa ja siitä on erinomaisia kokemuksia. 
Työntekijöiden tyytyväisyys on parantu-
nut. Lasten ahdistuneisuus ja nuorempien 
lasten ylivilkkaus on vähentynyt. Lasten 
ja vanhempien välinen vuorovaikutus on 
parantunut. Huoltajien hyvinvointi ja ky-
vykkyys vanhempana on vahvistunut sekä
vanhemmuuden stressi vähentynyt. Per-
heen toiminta ja viestintä on parantunut. 
Menetelmän avulla rakennetaan lapsen 
elämässä olevien tärkeiden ihmisten välil-
le yhteistä ymmärrystä lapsesta ja arjesta.
Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden pohtia 
yhdessä muun muassa lasta suojaavia teki-
jöitä, perheen muuttunutta arkea, sekä muu-
tosten keskellä pärjäämistä. Lapset puheeksi 
-työn tavoitteena on hyvinvoiva lapsi.
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K O L U M N I

Euroopan	 Unionin	 pohjoisin	 yleissatama	 sijaitsee	 Kemin	 Ajoksessa.	
Kemiläisittäin ajateltuna se on kaukana Kemin keskustasta, noin kym-
menen kilometrin päässä, niin kaukana mutta kuitenkin niin lähellä, 
mukavan	pyöräilymatkan	päässä.	2000-luvun	alun	 jälkeen,	 kun	sata-
mat	aidattiin	 ja	 tehtiin	 turvallisuussyistä	erikoislupa-alueiksi,	 on	Ajok-
sen satama-alue jäänyt varsinkin nuorille kemiläisille tuntemattomaksi 
alueeksi.	Ennen	”hyvään	aikaan”,	vielä	20	vuotta	sitten,	satamaan	pääsi	
vapaasti ja monelle kuntalaiselle laivojen katselu oli hyvä vapaa-ajan 
viettotapa.	Tämä	on	tullut	selvästi	esille	luettuani	Facebookissa	Muisto-
jeni	Kemi	-ryhmän	kirjoituksia.	Maailmalla	ja	varsinkin	Etelä-Suomessa	
suuren osan elämästäni viettäneenä Kemi kuitenkin tunnetaan teolli-
suus- ja satamakaupunkina, jossa meri on vallitseva elementti ihmisten 
elämässä.	Olkaamme	kemiläiset	siis	ylpeitä	kaupungissamme	sijaitse-
vasta Suomen ulkomaankaupan tuonnin ja viennin logistisesta solmu-
kohdasta, koko pohjoiskalotin teollisuutta sekä elinkeinoelämää palve-
levasta	”Lapin	portista”	maailmalle.
	 2020-luku	 voidaan	 myöhemmin	 historiassa	 kirjoittaa	 Kemin	 sa-
taman osalta investointien ja kehittämisen vuosikymmeneksi. Loppu-
suoralla	 oleva	 ja	 aikataulussa	 edennyt	 Kemin	 Satama	 Oy:n	 lähes	 50	
miljoonan euron laajennushanke on historian suurin panostus sataman 
tulevaisuuteen.	Kantasataman	alueelle	rakennetaan	uusi	yli	400	metriä	
pitkä	laituri	ja	satama-allas	ruopataan	12	metrin	syvyiseksi.	Samaan	ai-
kaan	Väylävirasto	ruoppaa	valtion	väylän	samaan	12	metrin	syvyyteen	
ja	Metsä	Fibre	rakentaa	viimeistä	teknologiaa	olevan	biotuotevaraston	
uuden laiturin välittömään läheisyyteen. Tämän vuosikymmenen aika-
na sataman toimintoja digitalisoidaan ja uusia kokonaisturvallisuutta 
parantavia järjestelmiä sekä prosesseja kehitetään tuomaan lisäarvoa 
sekä sataman omalle toiminnalle että asiakkaidemme kilpailukyvylle. 
Kehitämme	 koko	 satamainfrastruktuuria	 pitkäjännitteisesti	 jatkuvan	
parantamisen menetelmällä, jotta myös tulevat sukupolvet pääsisivät 
nauttimaan nyt tekemämme työn hedelmistä ja satama toisi seutukun-
nalle vaurautta myös tulevaisuudessa.
	 Ajos,	jota	myös	valon	ja	varjon	saareksi	kutsutaan,	on	luontoarvol-
taan	 yksi	 Perämeren	 rannikon	 arvokkaimmista	 luontokohteista.	 Sata-
ma-alueen ulkopuolella on useita luontopolkuja, joihin kuntalaisten eh-
dottomasti kannattaa suunnata viettämään vapaa-aikaansa ja katsella 
mieltä	rauhoittavaa	laajasti	avautuvaa	merimaisemaa.	Näillä	retkillä	voit	
hyvällä tuurilla kuulla rauhoitetun viitasammakon kurnutuksen ja nähdä 
esimerkiksi kauniin laaksoarhon kukkivan. 

Markku Rautio, toimitusjohtaja

Kemin Satamassa
käynnissä kehittämisen 
vuosikymmen

Osallistava 
budjetointi on 
kuntalais-
demokratiaa
Osallistava budjetointi on toimintatapa, jossa kemiläiset otetaan 
mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitte-
luun ja päätöksentekoon.Osallistuva budjetointi tarkoittaa talou-
den ja demokratian yhdistämistä. Asukkaat otetaan siinä mukaan 
pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin määrätyt taloudelliset 
resurssit käytetään. Tänä vuonna osallistavan budjetoinnin määrä-
raha on 30 000 euroa.
 Osallistuva budjetointi on kuntalaisten ajatusten kuulemista, 
avointa keskustelua, vuoropuhelua ja intressien yhteensovitta-
mista sekä yhteistyötä asukkaiden kanssa. Sen avulla parannetaan 
valmistelun ja päätöksenteon avoimuutta sekä vahvistetaan kan-
salaisten osallisuutta ja luottamusta hallintoa ja päätöksentekoa 
kohtaan. Se on myös keino motivoida asukkaita kiinnostumaan, 
osallistumaan ja ottamaan myös itse vastuuta. 
 Kemin kaupunki jatkaa jo useita vuosia kaupungissa käytössä 
ollutta ja hyväksi koettua osallistuvaa budjetointia vuonna 2023. 
Tänä vuonna kemiläiset ovat saaneet tehdä ehdotuksia kaupunki-
keskustan viihtyisyyden ja vetovoiman kehittämiseksi. Ehdotuk-
siksi toivottiin pienimuotoisia investointeja, joilla hankitaan jotain 
uutta tai korjataan käytössä kulunutta. Kävelykadun kehittämi-
seen osallistuvan budjetin varoja ei voi käyttää, sillä vuodelle 2023 
varattiin talousarvioon oma määräraha
 Nyt on aika äänestää tehdyistä ehdotuksista parhaat kaupun-
ginhallituksen arvioitavaksi ja päätettäväksi. 

Äänestys on auki 12.3.2023 asti. Ota kantaa!

TEKSTI JA GRAFIIKKA: JUKKA VILÉN



Lämpimän viime kesän viljelykausi tuotti 
sekä Sotisaaressa että Siikakankaalla run-
sasta satoa yhteensä noin 50 viljelijälle. 
Sotisaaren pellot houkuttelevat keskustas-
sa ja keskustan tuntumassa olevia kerros-
taloasukkaita, Siikakankaalla enemmistö-
nä ovat entisessä kotimaassaan ruokaansa 
kasvattamaan oppineet uudet kemiläiset.
 ”Monet viimekesäisistä vuokraajista 
ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa samas-
sa kohteessa. Meillä on tähän tarkoituk-
seen varattu hehtaari maata, joten tänne 
kyllä sopii vielä monta uutta palstaa”, So-
tisaaren peltoja vuokraava Britta Sotisaari 
kertoo.
 ”Siikakankaalla alkaa jo 13. viljelykausi. 
Moni on viljellyt samoja penkkejä alusta 
saakka ja sukupolvenvaihdoksiakin on 

Viljelypalstat tarjolla 
tulevanakin kesänä

jo nähty, kun nuoremmat ovat jatkaneet 
vanhempiensa harrastusta”, Siikakankaan 
palstojen varauksia hoitava Juha Taanila 
sanoo.
 Sotisaaressa vuokraviljelyä on harras-
tettu kaksi vuotta, eli siitä saakka, kun 
Ympärivuotinen kaupunkiviljely- ja lähi-
ruokahanke Kemissä alkoi. Hanke päättyi 
viime kesänä, mutta palstaviljely jatkuu 
entiseen tapaan.
 ”Moni kaupunkilainen on sanonut, 
kuinka mahtavaa on lähteä illalla töiden 
jälkeenkin käymään palstalla. Se on niin 
rentouttavaa, että siinä työasiat ja muut 
huolet unohtuu. Viljelijöiden kesken on 
erittäin hyvä yhteishenki, ihmiset juttele-
vat ja neuvovat toisiaan ja lainailevat työ-
kaluja, ettei kaikkien tarvitse esimerkiksi 

omaa kastelukannua hommata”, Sotisaari 
toteaa.
 ”Ajatus lähti aikoinaan liikkeelle ih-
misten halusta viljellä omiksi tarpeikseen. 
Kerrostalojen pihalla tuota mahdollisuutta 
ei ole, joten vuokrasimme maata kaupun-
gilta. Siikakankaasta on tullut monien per-
heiden kesäpaikka ja hyvinvoinnin lähde”, 
Taanila kertoo.
 Viljelypalstat ovat kooltaan kymmenen 
kertaa kymmenen metriä, joten yhdellekin 
palstalle mahtuu monenlaisia kasviksia. 
Kaikenlaiset juurekset, salaatit, herneet 
ja yrtit menestyvät kummallakin pellolla. 
Selvästi suosituin kasvi on peruna.
 ”Viime kesänä kasvoi perunaa niin hy-
vin, että jotkut kauhistelivat, että mihin 
ne saisi mahtumaan”, Sotisaari kertoo.
 

TEKSTI JA KUVA: TAISTO SAARI

Palstaviljelijät	pääsevät	taas	tulevana	kesänä	kasvattamaan	
omaa lähiruokaansa Sotisaaressa ja Siikakankaalla. Tilaa uusillekin 
viljelijöille on kummassakin kohteessa.

Sotisaaren
palstoja voi tiedustella 

ja vuokrata Britta Sotisaarelta, 
puh. 040 086 5488. 

Siikakankaan palstojen varaukset 
käsittelee Meri-Lapin Nuoret 

työhön ry:n puolesta 
Juha Taanila, 

puh. 0400 890 646. 

Itse kasvatettu peruna on lähiruokaa parhaasta päästä.



Mitä yhteistä on Hepolan käsityö-
ryhmän	SPR:n	ruoka-apuun	teke-
millä kestokasseilla ja Sauvosaaren 
koulun oppilaiden tavoitteella olla 
tekemättä hävikkiä ruokailussa?

Nämä molemmat liittyvät Kemin koulujen 
yhteiseen ilmasto- ja kestävyysosaamisen 
kehittämishankkeeseen, joka taas liittyy 
Kemin kaupungin vihreään ympäristöta-
voitteeseen lisätä tietämystä ympäistövai-
kutteista ja saada ympäristömyönteinen 
asenne osaksi kaikkea toimintaa. Kou-
lut haluavat olla mukana noudattamassa 
konkreettisesti vähähiilisyyden ja kestä-

vän kehityksen periaatteita omassa ja si-
dosryhmien välisessä toiminnassaan. 
 Agenda 2030 tavoitteena on turvata 
hyvinvointi ihmiselle ja ympäristölle kes-
tävällä tavalla. Jokaisella Kemin koululla 
on eko-oppilaskunta ja vihreä filosofi- 
opettaja, joiden tehtävä on tuoda koulu-
jen arkeen konkreettisia tekoja, tavoittei-
ta ja filosofista keskustelua Agenda 2030 
tavoitteisiin liittyvistä arvoista. Koulujen 
toiminnan näkökulmana on ympäristö, ih-
miset, ihmisoikeudet ja talous. Kestävyys-
näkökulma tulee kaikissa Kemin koulujen 
hankkeissa esille, luoden koulujen yhtei-
sen hyvinvoinnin ekosysteemin ytimen.
 Koulun tehtävä on auttaa oppilaita vah-

Vihreä filosofia versoo 
kohti Agenda 2030:tä
Kemin kouluilla
TEKSTI: PIIA HULKKONEN, ANNA-MAIJA LEINONEN JA HELI VEIJOLA

KUVAT: HELI VEIJOLA JA ANNA-MAIJA LEINONEN

Samuli	Rantanen	Hepolan	
koulun eko-oppilaskunnasta kertoi, 

että he seuraavat biojätteen määrää viikoittain.

vistamaan ongelmanratkaisu- ja ryhmä-
työtaitoja, sekä kunkin omia vahvuuksia. 
Hankkeessa vahvistetaan näiden asioiden 
toteutumista kehittämällä STEAM-oppi-
mista, eli oppilaslähtöistä kokeilukulttuuria,   
ulkoluokkatoimintaa, sekä eko-oppilaskun-
tien aktiivista toimintaa. Itse pohdittu ja 
tehty luo tulevaisuususkoa ja minäpysty-
vyyden ja osaamisen voimatunnetta, mikä 
on tärkeää, koska lapset ja nuoret saattavat 
tuntea ilmasto- ja kestävyyskasvatusasiois-
sa ahdistusta ja toivottomuutta. 
 Kestokasseja SPR:lle luovutettaessa 
oppilas totesi, että tuntuu hyvältä, kun saa 
tehdä toisille hyvää. Jos itsellä ei ole käyt-
töä tai tarvetta, niin voi antaa tai luovuttaa 
tekemänsä kestokassin sitä tarvitsevalle. 
Voimaantuminen ja tulevaisuususko syn-
tyvät pienistä, mutta niin tärkeistä teoista. 
Tulevaisuuden tavoite on, että kemiläiset 
oppilaat eivät vain aikuisina käytä kesto-
kassia ja vältä arjessa ruokahävikkiä, vaan 
että he osaavat ajatella itsenäisesti asioista 
kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin kan-
nalta. Ja samalla tehdä toisille ja ympäris-
tölle hyviä arjen asioita.

Kirjoittajat ovat ilmasto- ja kestävyyskasva-
tuksen ohjausryhmän jäsenet Piia Hulkkonen, 
Anna-Maija Leinonen ja Heli Veijola.

Ei	hävikille.	Ruoka	maistui	hyvin	
Sauvosaaren koulun viidesluokkalaisille.
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Useful Kemi Card
Upload a Kemi Card to your mobile phone and have all 
the relevant and useful information about the city with 
you wherever you’ll go. Using Kemi Card gives you 
access to discounts and other campaigns of many local 
shops, restaurants and cafes. 
 Moreover, you can quickly check Kemi news, get 
relevant and up to date information of the city events 
and activities, and find interesting sites and venues. 

To get more out of Kemi upload Kemi Card.
It’s easy and free of charge:
• Upload Cardu application
• Tap Cardu’s ‘Add card’ and find Kemi Card
• Save Kemi Card into your Cardu wallet
• Kemi Card is ready to be used
Enjoy Kemi more with Kemi Card!

Sports hall is the 
largest investment
A sports hall, which will be built alongside the indoor 
swimming pools, will be the City of Kemi’s largest 
development project in 2023–2024. The modern 
building, which will serve as a venue for a number 
of sports and events, is scheduled for completion in 
autumn 2024.
 The City aims to offer athletes and event organisers 
temporary facilities during the project, mainly utilising 
the sports halls of various schools. Repairing the existing 
facilities that are actively used in the city centre is not 
feasible – they will be demolished to give way to a new 
commercial facility.


