
Keminmaa

Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston 
on pidettävä huolta siitä, että kunnan 
asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on 
edellytykset osallistua ja vaikuttaa 
kunnan toimintaan. Kunta voi vapaas-
ti päättää siitä, miten se tämän vel-
vollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Kuntalaisilla on oikeus tietää, mi-
ten kunnan asioita hoidetaan sekä oi-
keus osallistua ja vaikuttaa kunnan 
toimintaan. Tällä hetkellä voit osal-
listua ja vaikuttaa kunnan päätöksen-
tekoon ja toimintaan mm. seuraamal-
la valtuuston kokouksia www-sivuil-
la kokouspäivänä laitetun linkin kaut-
ta, tekemällä kuntalaisaloitteen, ää-
nestämällä vaaleissa, osallistumalla 
yhdistystoimintaan, antamalla palau-
tetta, vastaamalla kuntalaiskyselyyn, 
keskustelemalla Facebookissa ja osal-
listumalla kunnan järjestämiin ylei-
sötilaisuuksiin. 

Kuntastrategiassa 2019–2021 kun-
nan asukkaiden osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuuksien tavoitteik-
si on kirjattu seuraava: kunnan asuk-

Valtti-hanke
Valtti-hanke tehostaa Keminmaan kunnan työllisyyden 
hoitoa. Tavoitteena on, että työ ja tekijä kohtaavat. Työl-
listymismahdollisuuksia lisätään tehostamalla työelä-
mäyhteistyötä ja tarvittavaa osaamisen vahvistamista. 
Työhönvalmennus tarjoaa tukea sekä työnhakijalle et-
tä työnantajalle. 

Lisätietoja: Marika Inkeröinen
 puh. 040 541 8072
 marika.inkeroinen@keminmaa.fi
 www.keminmaa.fi
_____________________________________________

Treffi-hanke  
– Meri-Lappi collecting companies
Toimintaympäristöhankkeen tavoitteena on vahvistaa 
elinkeinotoimijoiden ja yritysten rajapintaa.  Hankkees-
sa kehitetään elinkeinotoimijoiden sekä hyödynsaajien 
välisiä prosesseja, verkostoitumista, työvälineitä ja teh-
dään toimintaympäristön sisäistä ja ulkoista viestintää. 
Lopputuloksena yritysten toimintaedellytykset parane-
vat, toimintaympäristö tulee näkyväksi ja prosessit ke-
hittyvät asiakaslähtöisesti.

Lisätietoja:  Milla Meskanen-Talvitie 
 puh. 040 677 1670 
 miia.meskanen-talvitie@keminmaa.fi 
 www.meetkeminmaa.fi

kaiden osallisuuden lisääminen, kun-
nan vaikuttamistoimielinten (nuori-
sovaltuuston sekä vanhus- ja vam-
maisneuvoston) toiminnan tehosta-
minen, toimivat asiakkuus- ja kunta-
laisfoorumit ja aktiivinen tiedottami-
nen kunnan päätöksenteosta. 

Miten olemme mielestäsi tavoit-
teissa onnistuneet? Mitkä saavat si-
nut tuntemaan ylpeyttä keminmaa-
laisuudesta ja mihin meidän tulisi 
seuraavien vuosien aikana ensisijai-
sesti kuntana panostaa? Mm. näihin 
kysymyksiin halumme kuulla näke-
myksiäsi loppuvuodesta, kun aloi-
tamme kuntastrategian päivittämi-
sen. Ole kuulolla!

Minkälainen on sinun osallistuva 
kuntasi ja miten voimme osallistu-
mista parantaa? Ota yhteyttä, kes-
kustellaan ja ratkotaan tarvittaessa 
asioita yhdessä. 

Osallisuusterveisin
Marja Kynsijärvi
hallintojohtaja 

Kunnan tiedotuslehti 3/2021

Keminmaa on  
keminmaalaisia varten!

Miten kuntalaisten osallistumista  
päätök sentekoon voisi mielestäsi parantaa?

Kerro näkemyksesi meille:  
marja.kynsijarvi@keminmaa.fi, 040 547 7347
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Tänä vuonna kunta on varannut  
Kallin kehittämiseen  150 000 euroa. ”

IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA  
pyritään käynnistämään loppusyksystä

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää, 
yksinäisyyttä lievittävää ja osallista-
vaa toimintaa. 

– Toiminnalla tuetaan osaltaan 
vanhusten kotona asumista. Kemin-
maassa moni vanhus asuu pitkien 
etäisyyksien päässä keskustasta, jol-
loin sosiaaliset kontaktit voivat muu-
ten olla vähäiset, vs. hoiva- ja hoito-
työnjohtaja Marja Kaasalainen ker-
too.

Päivän aikana on mahdollista lu-
kea lehtiä, keskustella ajankohtaisis-
ta asioista ja osallistua erilaisiin ak-
tiviteetteihin. Ohjelmassa voi olla esi-
merkiksi pelien pelaamista, askarte-
lua tai jumppaa. Lisäksi voi saada 
matalan kynnyksen tukea vaikkapa 
erilaisten lomakkeiden täyttämiseen. 

Silloin tällöin voidaan kutsua mu-
kaan palveluja täydentämään jalka-
hoitaja tai kampaaja. Joskus kotisai-
raanhoitaja voi käydä mittaamassa 
osallistujilta verenpainetta, verenso-
kereita ja jopa INR-arvoa. 

 – Ryhmään osallistujat huomioi-
daan yksilöllisesti niin, että kaikki 
voivat kokea onnistumista ja iloa. Tie-
tysti saa pötkötelläkin, jos alkaa vä-
syttää, Kaasalainen sanoo. 

Ryhmiin haetaan hakemuksella, 
joka löytyy Keminmaan kunnan net-
tisivuilta. Osapäiväryhmään osallis-
tuvilta peritään 10 euron maksu, jo-
ka sisältää aamupalan, lounaan se-
kä iltapäiväkahvit. Kokopäiväryh-
mään osallistuminen maksaa 16 eu-
roa, ja maksu sisältää samat ruokai-

Keminmaan kunta on järjestänyt ikäihmisten 
päivätoimintaa vuodesta 1994 lähtien. Viime 
vuosina toimintaa on järjestetty kolmena 
päivänä viikossa. Yksi päivistä on suunnattu 
omaishoidettaville, jolloin omaishoitajat saa-
vat omaa aikaa.

lut. Taksikuljetusmaksu on 6,60 eu-
roa riippumatta siitä, mistä osoittees-
ta osallistuja tulee. 

Päivätoiminta on ollut koronan 
vuoksi jäissä keväästä 2020 asti, mut-
ta se on tarkoitus saada käyntiin uu-
delleen loppusyksyn aikana. Silloin 
on tarkoitus käynnistää jälleen myös 
senioreiden avoin ryhmä, johon voi 
osallistua ilman hakemusta. Ryhmä 
on ollut suosittu ja siellä on solmittu 

Keminmaan vs. hoiva- ja hoitotyönjohtaja Marja Kaasalainen 
kertoo kunnan tavoitteena olevan tarjota ikäihmisille päivä-
toimintaa viitenä päivänä viikossa.

uusia ystävyyssuhteitakin, jotka ovat 
tärkeitä vanhuksille. 

– Tavoitteenamme on, että voisim-
me jatkossa tarjota erilaisille ryhmil-
le suunnattua päivätoimintaa viite-
nä päivänä viikossa. Odotamme ko-
vasti, että koronatilanne helpottaa 
ja rajoituksia voitaisiin purkaa. Tie-
dotamme kunnan nettisivuilla heti, 
kun toiminta jälleen on mahdollista 
käynnistää.

TAITEIDEN YÖ  
lauantaina 2.10.2021

• Tarkemmat tiedot  
julkaistaan kunnan sivuilla 
syyskuun aikana.  

SENIORIMESSUT 2021  
Kemin Kulttuurikeskuksessa 
to 7.10.2021 klo 10 –14. 

• Teemana  
”Luonto antaa voimaa” 

• Ohjelmaa on mahdollista  
seurata myös suorana  
etälähetyksenä.  

• Näytteilleasettajien pöytä-
varauksia otetaan vastaan 
syyskuun alusta alkaen. 

• Messuista tiedotetaan lisää  
alkusyksyn aikana.  

KOKO PERHEEN 
LIIKUNTATAPAHTUMA 
Vallenius-salissa  
la 13.11.2021 klo 14–16. 

Syksyn 
tapahtumia 
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Kirjastotoimenjohtaja Katri Kela kehottaa hakemaan kirjastolta 
oman kirjastokortin ja salasanan, jos ne vielä puuttuvat. Sen jäl-
keen kirjastoon pääsee itselleen sopivimpana ajankohtana.

OMATOIMIKIRJASTOON  
pääsee aamusta iltaan

– Puolet rahoituksesta saatiin alue-
hallintovirastolta, ja sen turvin han-
kittiin kulunvalvontajärjestelmä, ka-
meravalvonta ja omatoimiautomaat-
ti. Suurimmat kulut omarahoituksen 
osalta olivat ulko-oven sähköistys, 
pyörätuoliramppi ja valojen automa-
tisointi, kirjastotoimenjohtaja Katri 
Kela sanoo. 

Omatoimikirjasto oli tarkoitus ava-
ta jo keväällä 2020, mutta korona-
pandemian vuoksi avaaminen siirtyi 
viime syksyyn. AVIn linjauksen mu-
kaan omatoimiaika on pandemian 
osalta riskialtteinta aikaa, koska sil-
loin kirjastolla ei ole valvontaa. Oma-
toimikirjastoa on suositusten mu-
kaan jouduttu pitämään suljettuna 
myös toistamiseen pandemian kiih-

tymis- ja leviämisvaiheissa. Tällä het-
kellä kirjastoon pääsee normaalien 
aukiolojen mukaan aamukahdeksan 
ja iltayhdeksän välillä.

Lainattavana myös 
elokuvia ja pelejä
Kirjaston ulko-ovella on lukija, jon-
ka kautta sisään pääsee kirjastokor-
tin ja verkkokirjaston salasanan avul-
la. Lainata ja palauttaa voi automaa-
tilla. Ikäraja omatoimikirjastoon on 
15 vuotta, mutta aikuisen kanssa 
myös lapset pääsevät kirjastoon. 

Katri Kela toivoo, että omatoimi-
kirjasto madaltaa kynnystä tulla kir-
jastoon entisestään.

Keminmaalaiset olivat toivoneet kirjastolle parempia auki-
oloaikoja pitkään. Muualla Suomessa oli jo saatu hyviä koke-
muksia omatoimikirjastoista, joissa asiakas pääsee kirjastoon 
myös silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Kunta päätti 
selvittää, olisiko se mahdollista myös täällä. 

”
Kirjaston ulko-ovella on lukija,   
jonka kautta sisään pääsee kirjastokortin  
ja verkkokirjaston salasanan avulla.”

KIRJASTON  
AUKIOLOT

9.8.2021 alkaen  
toistaiseksi:

Palveluaika:
ma–ke klo 12–19
to–pe klo 10–17

Omatoimiaika:
ma–ke klo 8–12 ja klo 19–21
to–pe klo 8–10 ja klo 17–21

la–su klo 9–18

–  Meillä on täällä kirjojen lisäksi 
mm. elokuvia, musiikkia sekä lauta- 
ja konsolipelejä. Kirjastossa voi myös 
käydä lukemassa erilaisia aikakaus- 
ja sanomalehtiä tai käyttää tietoko-
netta. Myös tulostaminen on käytös-
sä omatoimiajalla, jos ottaa omat pa-
perit mukaan. 

Omatoimikirjaston käyttö vilkas-
tui kesän aikana, mutta moni halu-
aa edelleen tulla kirjastoon silloin, 
kun henkilökunta on paikalla. 

– Jos haluaa asioida mahdollisim-
man koronaturvallisesti, kannattaa 
tulla aamuisin, jolloin ihmisiä on 
yleensä vähemmän. Aineiston voi 
myös varata ja hakea silloin, kun it-
selle parhaiten sopii. 
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Tehtävämme on tukea  
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. ”

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

Hyvinvointipalvelut 
040 831 7908

Sivistyspalvelut  
040 831 7920

Terveysasema 
0400 270 008   
ma-pe klo 8–16

Tekniset palvelut  
040 831 7854

Hallinto  
040 846 3345

Valtuuston asettamien toiminnan ja 
talouden tavoitteiden toteutumista 
valvoo tarkastuslautakunta. Se arvi-
oi myös, onko toiminta järjestetty tu-
loksellisella ja tarkoituksenmukai-
sella tavalla. Lautakunta tekee tiivis-
tä yhteistyötä tilintarkastajan kans-
sa. Lisäksi se haastattelee kuntakon-
sernin toimijoita ym. henkilöitä ja 
käy läpi kokouspöytäkirjoja. Työ on 
otantatyyppistä.

Lautakunnan tärkeimpiä työkalu-
ja on arviointikertomus, jossa se käy 
läpi arvioinnin tuloksia. Arviointiker-
tomus esitellään kesäkuun valtuus-
tossa yhdessä tilinpäätöksen kans-
sa. Kunnanhallitus antaa myöhem-
min valtuustolle lausunnon toimen-

piteistä, joihin arviointikertomus an-
taa aihetta.

Tarkastuslautakunnan työ tukee 
hallinnon ja palvelutuotannon kehit-
tämistä. 

– Tehtävämme on tukea avoimuut-
ta ja läpinäkyvyyttä. Muodostamme 
yhdessä tilintarkastajan kanssa kun-
nan ulkoisen tarkastuksen. Emme 
ole tuomioistuin, vaan tehtävämme 
on mm. nostaa esille havaitsemiam-
me epäkohtia. Kuntalainen voi luot-
taa siihen, että kunnan toiminnan tu-
lee perustua lakiin, vaikka virheitä-
kin joskus sattuu, tarkastuslautakun-
nan puheenjohtaja Tommi Lepojär-
vi sanoo. 

Arviointikertomus  
tukee avoimuutta

Tommi Lepojärvi muistuttaa, että kaikki pöytäkirjat ja myös arviointikertomus 
kesäkuun valtuuston kohdalta löytyvät kunnan verkkosivuilta.  

VALTUUSTON  
KOKOUKSET  

striimattuina Ajankohtaisissa: 
www.keminmaa.fi

marja.kynsijarvi@keminmaa.fi 

PALAUTTEET JA  
JUTTUVINKIT 

Painopaikka: Vihanti

Valtuusto päätti heinäkuussa vuosien 
2022–2024 talousarvioraamin, jonka 
pohjalta toimielimet tekevät omat ta-
lousarvionsa. Kunnan lopullisen bud-
jetin valtuusto päättää joulukuussa. 

Vs. kunnanjohtaja Hannele Matin-
lassin mukaan nyt päätetyssä raa-
missa on otettu sivistyslautakunnan 
osalta huomioon uusi oppivelvolli-
suuslaki, jota sovelletaan ensimmäi-
sen kerran niihin oppivelvollisiin, jot-
ka olivat keväällä 2021 perusopetuk-
sen 9. luokalla. Myös 2-vuotinen esi-
opetuskokeilu muuttaa jonkin ver-
ran sivistyslautakunnan budjettia. 

Hyvinvointipuolella on ennakoitu 
koronan aiheuttamia kustannuksia 
ja toisaalta kotihoidon lisääntyvää 
palvelutarvetta. Teknisissä palveluis-
sa on ennakoitu kiinteistöveroselvi-
tyksen teko. Investointimäärärahat 
on laskettu isojen investointivuosi-
en jälkeen normaalitasolle. 

Toteutettujen investointien pois-
tot tulevat olemaan iso kuluerä vie-
lä vuosia eteenpäin. Ensi vuonna kun-
nan talous jää kuitenkin plussan puo-
lelle. Tähän vaikuttavat osaltaan ko-
ronan takia myönnetyt tavallista suu-
remmat valtionosuudet. 

Korona näkyy kunnan 
talousarvioraamissa

• Tarkastuslautakunta; 30 000 € • Tekninen lautakunta; 8% 
4 013 000 €

• Hyvinvointilautakunta; 61% 
30 964 000 €

• Sivistyslautakunta; 26% 
13 264 000 €

• Valtuusto; 79 000 € • Kunnanhallitus; 5% 
2 200 000 €

KUNNAN TOIMINTAKATE TOIMIELIMITTÄIN TALOUSARVIORAAMISSA 2022

Matinlassi on tyytyväinen nyt pää-
tettyyn raamiin: 

– Mielestäni se on maltillinen ja 
toimielimillä on hyvä pohja toimin-
nalleen. 


