
Keminmaa
Kunnan tiedotuslehti 2/2019

Keminmaa on uudistanut 
linja-auto – ja palveluliiken-
teensä 1.8.2019 alkaen. 

- Aikatauluja on uudistettu ja vuo-
roja lisätty, jotta kaikilla kuntalai-
silla olisi aikaisempaa paremmat 
mahdollisuudet kulkea opiskele-
massa, töissä ja muuten asioil-
la yleisillä ajoneuvoilla Meri-Lapin 

Joukkoliikenteellä sujuvasti
alueella, vs. sivistystoimenjohtaja 
Hannele Matinlassi ja hallintojohta-
ja Marja Kynsijärvi kertovat. 
 Keminmaan joukkoliikennettä 
täydentävät taksikuljetukset, joil-
la järjestetään osa koulumatkakul-
jetuksista sekä ikäihmisten ja ke-
hitysvammaisten päivätoiminnan 
kuljetukset.
 Keminmaassa toivotaan, että 
asukkaat ottaisivat joukkoliiken-

teen omakseen ja voisivat hyödyn-
tää vuoroja kulkemisissaan. 
- Joukkoliikenteen järjestäminen 
tarpeita vastaavaksi vaatii jatkuvaa 
kehittämistyötä. Näin joukkoliiken-
ne saadaan vastaamaan liikkujien 
tarpeita, Hannele Matinlassi ja Mar-
ja Kynsijärvi toteavat.
 Aikataulut osoitteesta www.ke-
minmaa.fi Asukkaille -> Tekniset 
palvelut -> Joukkoliikenne.

- Kisat pidetään maaliskuussa 2022 
Keminmaan Kallinkankaalla, jo-
ka alueena soveltuu erinomaises-
ti tähän tarkoitukseen. Alueella on 
riittävästi korkeuseroa ja tiivis la-
tuverkosto tekee radoista haasta-
vat ja MM-arvolle sopivat. Kisat tuo-
vat varmasti seutukunnalle suuren 
määrän väkeä, Suunta 2000 -seuran 
aktiivi Tuomas Pussila iloitsee.
 Vuonna 2021 kilpaillaan MM-ki-
sojen esikisat Lumilinnan ympäris-
tössä ja Rovalla, jossa ensi keväänä 
Suunta 2000 järjestää hiihtosuun-

Hiihtosuunnistuksen 
MM-kisat Keminmaassa

nistuksen SM-kisat ja kolmipäivä-
set Lumirastit.
 - Suunta 2000 on kokenut ar-
vokisajärjestäjä. Järjestelyt suju-
vat kyllä, mutta mukaan toivotaan 
myös muiden lajien harrastajia te-
kemään hienoa ja ikimuistoista ur-
heilutapahtumaa, Pussila visioi.
 MM-kisat laajenivat käsittä-
mään myös nuorten MM-kisat sekä 
17-vuotiaiden EM-kisat. MM-kisois-
sa ennakoidaan olevan runsaat 100 
kilpailijaa yhteensä miehissä ja nai-
sissa. 

Kansainvälinen suunnistusliitto (IOF) myönsi hiihtosuunnis-
tuksen MM-kisat vuodeksi 2022 Suomeen.

 - Lähes viikon tapahtumassa on 
neljä kilpailupäivää sprintissä, ta-
kaa-ajossa, keskimatkalla ja viestis-
sä. Nuorilla on niinikään neljä kil-
pailupäivää ja niissä ennakoidaan 
olevan yhteensä lähes 200 kilpai-
lijaa henkilökohtaisilla matkoilla. 
Kokonaiskilpailijamäärä tulee ylit-
tämään 300 kilpailijaa. Joukkueiden 
johto ja huolto tuo lisäksi merkittä-
vän määrän muita joukkueiden jä-
seniä paikkakunnalle, Tuomas Pus-
sila muistuttaa. 
 Lisäksi MM-kisojen aikana on 
yleisökilpailuja, joihin odotetaan ki-
saamaan aina noin 200-300 kilpaili-
jaa lähtöä kohden. Ku
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- Purkamiseen anotun 100 000 eu-
ron lisämäärärahan valtuusto jätti 
pöydälle kokouksissaan 27.6.2109 ja 
19.9.2019 ja sitä käsitellään seuraa-
van kerran joulukuussa talousarvio-
kokouksen yhteydessä. Kustannusar-
vio koko peruskorjaussuunnitelmalle 

Kunta remontoi 
Keminmaan kunnanvaltuus-
to hyväksyi kokouksessaan 
23.5.2019 kunnanviraston pe-
ruskorjaussuunnitelman, jon-
ka mukaisesti A ja B -osat 
peruskorjataan ja C-osa (val-
tuustosalisiipi) puretaan.

on 4,6 miljoonaa euroa ja aikataulu 
sellainen, että purkaminen alkaisi 
keväällä ja sen jälkeen peruskorjaus, 
mutta meidän esityksemme oli, että 
purkaminen olisi alkanut jo tämän 
syksyn aikana, Keminmaan tekni-
nen johtaja Jussi Korpi esittelee. 
 Peruskorjauksen määrärahat va-
rataan vuosien 2020 ja 2021 talous-
arvioihin. Kunnantalon korjaaminen 
on Korven mukaan kallis investoin-
ti. Talosta jäisi käytännössä pystyyn 
vain betonirunko, sillä katto, ulko-
seinät, tekniikka ja ilmastointi pitää 
uusia.
- Kirjasto- ja nuorisotalon sekä Kes-
kuskoulun remonttiin on puolestaan 

jo tälle vuodelle varattu 350 000 eu-
roa, mutta meidän tekemän selvityk-
sen mukaan Keskuskoulussa ei ole 
suuremman peruskorjauksen akuut-
tia tarvetta. Keskuskoululla on tehty 
pienempiä töitä, kuten tilojen siivoa-
misia, desinfiointeja ja luokka-/tila-
kohtaisia korjaustöitä, Korpi luette-
lee. 
 Kunnanhallituksen keskeyttä-
mälle kirjasto- ja nuorisotalon ve-
sikaton remontille puolestaan kun-
nanhallitus antoi luvan jatkaa 
urakkakilpailutusta. Kun kirjasto- ja 
nuorisotalon vesikaton remontti al-
kaa, työ ei estä talon normaalia käyt-
töä.

Keminmaan kunnan tavoitteena on jo usean vuoden ajan ol-
lut Kallinkankaan alueen ja sen lähiympäristön matkailun 
yhteistyön ja palvelujen monipuolinen kehittäminen. 

Kalli - Meri-Lapin suosituin 
ulkoliikuntakohde

Kalli on ympärivuotinen liikunta-
paikka, josta löytyy useita mahdolli-
suuksia harrastaa. Tilaa harrastajil-
le olisi enemmän kuin tällä hetkellä 
kävijöitä. Keminmaan kunnalla on-

kin tavoitteena tehdä alueesta Me-
ri-Lapin suosituin ulkoliikuntakoh-
de.
 Keminmaan kunnan elinkeino- 
ja hankekoordinaattori Seppo Selm-
gren on vetänyt Kallin kehittämis-
ryhmää, joka on listannut alueelle 
noin kolmekymmentä kehittämis-
kohdetta. 
 - Kallinkankaan alueen opastus-
ta on parannettu, luontopolku on 
saanut paljon uutta pitkospuuta ja 
tunnettuuden eteen on pyritty te-
kemään työtä. Itsekin alueella sään-
nöllisesti lenkkeilevänä olen ilokse-
ni huomannut selkeän kasvun mm. 
luontopolun ja kuntoportaiden käy-
tössä, Selmgren toteaa
 Alueelta on purettu kaksi käyt-
tökelvotonta rakennusta ja monia 
pienempiä asioita on saatu tehtyä, 
kuten esimerkiksi toimitsijaraken-
nuksen äänentoistolaitteet ja peikko-
majan esteettömyysrakenteet.
 - Pääosa pienemmistä parannuk-
sista ja kehittämiskohteista on nyt 
käyty läpi tai ovat parhaimmillaan 
työn alla, mutta suurimmat ja kal-
leimmat haasteet ovat vielä edessä 
Selmgren muistuttaa.

Ulkoilua kesät talvet
 
Alueelta löytyy koko perheelle so-
piva laskettelu- ja hiihtokeskus ja 
useita kymmeniä kilometrejä huip-
pukunnossa olevia hiihtolatuja. La-
dut on hiihtokilpailujen edellyttämät 
FIS-hyväksytyt. Kesäisin Kallin por-
taat on suosittu liikkumispaikka.
- Tämän vuoden aikana kunta on ra-
kentanut liikuntapaikka-avustuksen 
turvin lähiliikuntapaikan Kallin por-
taiden läheisyyteen. Myös vaaralli-
seksi havaittua liittymää on korjattu 
turvallisemmaksi. Moottorikelkka-
reittien suunnittelu ja reittitoimituk-
set ovat edenneet siten, että maan-
omistajilta on saatu reitille lupa. 
Moottorikelkkareitti pitää vielä saa-
da turvallisesti pohjoisen radan yli. 
Siihen etsitään ratkaisua.
 Selmgrenin mielestä moottori-
kelkkareitit voisivat lisätä yrittäjyyt-
tä Kallin alueella ja houkutella epä-
varmojen jääolosuhteiden aikaan 
safariyrittäjiä.
 - Tänä vuonna kunta on varan-
nut Kallin kehittämiseen 150 000 eu-
roa. Ensi vuonna tarkoituksena olisi 
toteuttaa Kallin ala-aseman uusimi-
nen, mikäli talous antaa siihen myö-
tä. Jo vuonna 2017 ala-aseman uusi-
minen priorisoitiin ykköskohteeksi, 
mutta on taloudellisista syistä siirty-
nyt pariin otteeseen eteenpäin.  Pie-
niä askeleita, mutta suunta on oikea, 
Seppo Selmgren summaa.
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Kylät ovat yhteisöjä, joita muokkaa-
vat niiden historia, sijainti, luon-
to-olosuhteet, sosiaaliset rakenteet 
ja perinteet. Kyläyhdistykset ovat 
tässä kokonaisuudessa yhteen ko-
koava voima. Yleensä kyläyhdis-
tykset keskittyvät elinympäristön 
ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. 
Käytännössä tämä tarkoittaa kylä-
talon tai pururadan ylläpitämistä 
sekä yhteisten tapahtumien ja juh-
lien järjestämistä.
 - Keminmaan kunta tukee vuon-
na 2019 kyläyhdistyksiä 20 000 eu-
ron edestä. Rahoitusmalli on de-
mokraattinen ja se palkitsee omaa 
aktiivisuutta. Kaikki rahoituspää-
tökset tehdään yhdessä kyläpääl-
liköiden kanssa saman pöydän ää-
ressä. Samalla opitaan toisiltamme, 
Keminmaan kunnan elinkeino- ja 
hankekoordinaattori Seppo Selm-
gren huomauttaa.

Kylät eläviksi kyläavustuksilla 

Kyläyhdistysten tuki perustuu 
aktiivisuuteen
Malli on Keminmaan oman kehit-
telyn tulos. Keminmaan kunnan-
valtuuston vuosittain talousarvi-
ossaan hyväksymä kyläavustus 
jaetaan perusosaan 25 % sekä ak-
tiivisuusosaan 75 %. Perusosa 25 % 
jaetaan tukea hakeneiden kyläyh-
distysten kesken tasan hakijoiden 
määrällä jaettuna. Tämän jälkeen 
elinkeino- ja hankekoordinaattori 
kutsuu vuosittain työpajaan kylä-
yhdistysten puheenjohtajat. Aktii-
visuusosa jaetaan kyläyhdistysten 
puheenjohtajien työpajassa päätet-
tyjen kriteerien mukaan. 
 - Kylätoimintatyön avustamisen 
periaatteena on edistää asukkaiden 
yhteisöllisyyttä, kylien elinvoimai-
suutta ja lisätä yleistä hyvinvointia 
sekä vahvistaa kunnan ja kylien vä-

Kylätoiminta on asukkaiden omaehtoista toimintaa oman ky-
län hyväksi. Pienikin kylä pystyy vaativiin kunnostustöihin 
talkootyöllä, mutta kaikkea ei voi toteuttaa ilman taloudellis-
ta tukea. Keminmaan kunta jakaa aktiivisille kyläyhdistyksil-
le avustuksia. 

Tapahtumat 2019:

Marraskuu

Maanantaisin 
LUKUKOIRA Keminmaan kirjastossa maanantaisin
klo 17.30 - 18.30. Os. Väylätie 6, Keminmaa
Varaa oma 15 min lukuaikasi kirjastolta puh. 040 849 3678
Järj. Kirjastopalvelut

Perjantaisin ja lauantaisin
NUORTEN AVOIMET OVET -K13-
Kirjaston nuorisotalolla - KONTTI
To 17.00-21.00
Pe ja La 17.00-22.00
Järj. Keminmaan vapaa-aikapalvelut 

Keminmaan Joulunavaus la 30.11. klo 10 – 15 Käpy-
lässä. Ilmaiset myyntipöydät ja kivaa ohjelmaa. 
Lisätietoja: anne.puotiniemi@keminmaa.fi

Perjantaisin
VARHAISNUORTEN AVOIMET OVET
5-6 -luokkalaisille Kirjaston nuorisotalolla 

- KONTTI Perjantaisin klo 14.30-16.30
Ohjelmassa monipuolista tekemistä ja sinä voit ideoida 
kanssamme lisää! Järj. Keminmaan vapaa-aikapalvelut

Joulukuu

Itsenäisyyspäivän juhla pe 6.12. Keminmaassa;  klo 10 Ju-
malanpalvelus Keminmaan kirkossa, seppeleenlasku Sanka-
rihaudalle, Juhlakahvit ja juhla Seurakuntakeskuksessa.
Lisätietoja: anne.puotiniemi@keminmaa.fi

Tule joulu kultainen joulukonsertti pe 20.12. klo 19 Kemin-
maan kirkossa. Esiintyjät; Dimitri Keiski, Katja Lukin, 
Maria Hakala, Elina Kelhä. Glögi- ja piparkakkutarjoilu. 
Ohjelma 10 €. Lisätietoja: anne.puotiniemi@keminmaa.fi
 
Ilmoitukset ja lisätiedot 
kristiina.varonen@keminmaa.fi puh. 040 682 5752

listä yhteistyötä. Keminmaassa tä-
mä malli toimii hyvin ja näin ky-
lät pääsevät osallistumaan omien 
asioidensa päätöksentekoon.
 Keminmaassa hyvä esimerk-
ki aktiivisesta kyläyhdistyksestä 
on Länsikosken kyläyhdistys, joka 
on muun muassa kunnan tuella ja 
Leader-rahalla kunnostanut Kosken 
Voiman taloa. Talo on saanut nyt 
uuden katon ja ulkomaalin. Rapis-
tuneita ikkunanpuitteita on vaih-
dettu. Risukoita on raivattu ja va-
rastoja tyhjennetty. 
 - Kunta osallistuu myös muil-
la tavoin kyläyhdistysten tukemi-
seen. Esimerkiksi kylätalojen vuok-
rakulut ovat yhdistyksille edullisia. 
Ja, jos yhdistykset haluavat teh-
dä hankkeita, omarahoitukseksi 
käy usein pelkkä talkootyö ja au-
tan mielelläni hankkeiden synnyt-
tämisessä, Seppo Selmgren lopuksi 
muistuttaa.
 

Kuntalainen kun näet tämän 
palautelaatkon - ota kantaa ja 

vaikuta marraskuun 2019 aikana.
Palautelaatikot löytyvät kirjastosta, 

kirjastoautosta, Citymarketista,  
Keminmaan terveyskeskukses-

ta ja kunnantalolta (1 krs.)   



Uudet kasvot 
kunnassa
Yli 20 vuotta Kemin kaupungilla 
eri asiakaspalvelu- ja hallintoteh-
tävissä toiminut Marja Kynsijärvi 
on aloittanut toukokuussa Kemin-
maan kunnan hallintojohtajana. 
48-vuotias Kynsijärvi on virassaan 
vastuussa päätöksenteon valmiste-
lusta ja päätösten tiedottamisesta 
ja toimeenpanosta. Tehtäviini kuu-
luvat myös hallintopalvelujen johta-
minen, työllistämisasiat ja viestin-
tä. Keminmaan kunnassa hallinto 
on yksikkö, jossa saa olla monena.
Kynsijärvi kertoo, että hänet on 
otettu vastaan hyvin.

 Haluaisin vaikuttaa oman työni 
kautta myös kuntalaisten osallista-
miseen. Kuntademokratia on lähel-
lä sydäntäni ja toivon, että pääsen 
edistämään sen toteutumista ny-
kyisessä tehtävässäni.  Hallintojoh-
tajaan voi rohkeasti ottaa yhteyttä 
asiassa kuin asiassa. 
  Lopuksi Marja Kynsijärvi tote-
aa, että hän sai hienon työhuoneen, 
josta on upea näköala Kemijoelle – 
joesta saa energiaa.

Hyvinvointipalvelut
040 831 7908

Sivistyspalvelut
040 831 7920

Keminmaan 
terveysasema

0400 270 008 
ma-pe klo 8-16

Teknisetpalvelut
040 831 7854

Hallinto
040 846 3345

Keminmaan kunta
Rantatie 21 
94400 Keminmaa
kunta@keminmaa.fi
www.keminmaa.fi

Keminmaan kunnan uusi työllisyy-
syksikkö aloitti toimintansa viime 
huhtikuun alussa. Uusi työllisyysyk-
sikkö toimii kunnantalolla entisis-
sä eläinlääkärin tiloissa. Työllisyys-
koordinaattorina toimii Tarja Luukas 
ja hänen apunaan toimii työnsuun-
nittelija Eila Palokangas.
 - Monikaan työtön ei tiedä, et-
tä hänellä on mahdollisuus pääs-
tä maksuttomiin, työllistymistä tu-
keviin palveluihin oman tavoitteen 

Työllisyyspalveluista potkua työelämään
Työ opettaa ja tuo päiviin ryt-
miä. Työvoimapoliittinen ra-
hoitus puolestaan mahdol-
listaa myös koulutuksesta 
poikkeavien alojen testaami-
sen. Kun työpaikalla huoma-
taan työntekijän kyvyt ja mo-
tivaatio, saattaa yhteistyö 
avata uusia uria.

ja palvelutarpeen mukaan. Kemin-
maan kunnan työllisyyspalveluis-
sa autamme niitä kuntalaisia, jotka 
kokevat tarvitsevansa apua työn-
haussa tai uuden urapolun etsi-
misessä. Autamme parantamaan 
työnhakutaitoja, selvittämään kou-
lutusvaihtoehtoja ja etsimään so-
pivaa työ- tai työkokeilupaikkaa. 
Yhteistyö käynnistyy sopimalla ta-
paamisen minun tai Eilan kanssa, 
työllisyyskoordinaattori Tarja Luu-
kas kertoo.

Palveluja myös yrityksille
Työllisyysyksikön tehtävänä on 
työllistää vähintään 300 päivää 
työmarkkinatukea saaneita hen-
kilöitä sekä muita keminmaalaisia 
työttömiä. Edellisten lisäksi työlli-
syysyksikön tehtäviin kuuluu työ-
kokeilujen järjestäminen kunnan 

eri yksiköihin sekä suoraan yrityk-
siin. Keminmaassa oli tämän vuo-
den elokuussa 282 työtöntä. Näistä 
työttömistä 10 prosenttia on työlli-
syysyksikön asiakkaita. 
 - Asiakkaat tulevat meille lä-
hinnä työvoimatoimiston, sosiaali-
ohjauksen tai oman aktiivisuuden 
kautta. Työnhakija saa työllisyys-
yksiköstä neuvontaa liittyen työ-
kokeiluihin, osatutkintojen suo-
rittamiseen sekä käytännön työn 
opinnollistamiseen. 
 Työnantajien ja työkokeilua tai 
tuettua työtä etsivien tarpeiden yh-
teensovittaminen ja tuen tarjoami-
nen ovat siis työllisyysyksikön teh-
täviä. 
 - Joillakin paikkakunnan yrityk-
sillä osaajapula saattaa olla kasvun 
esteenä. Me pyrimme yhdistämään 
osaajat oikeisiin työpaikkoihin, Tar-
ja Luukas muistuttaa.
 


