
Keminmaan kunnanvi-
raston valoisilla käytä-
villä näkee tyytyväistä ja 
iloista väkeä. Työntekijät 
muuttivat remontoituun 
rakennukseen helmikuus-
sa. Kuntalaisilla on kova 
polte päästä hyödyntä-
mään kokoontumistiloja.

Teksti ja kuvat, Teija Laurinolli  

Puhelin on soinut ahkerasti  
johdon sihteerin Anne 
Puotiniemen taskussa.
  – Talon kokoontumistilat 
olivat aiemmin kovassa 
käytössä. Kun saneeraus 
vihdoin on valmis, kyselyitä 
riittää, hän sanoo.
   Rakennuksessa on seitse-
män kokoushuonetta. Harkin-
nanvaraisesti tarjolla on 
lisäksi kolmannen kerroksen 
erityistila, jossa on sauna, 
takkahuone ja pieni sali.
  – Rakennus on täysin 
esteetön, kertoo hankkeesta 
vastannut tekninen johtaja 
Jussi Korpi.
   Luiskat ovat riittävän loivat, 
ovet avautuvat helposti, 
hissi kulkee. Näkövammais-
ten liikkumista helpottavat 
portaiden yläpäiden lattioihin 
asennetut huomionappulat. 
   Valtuustosalissa on henki-
lönostin portaikon vieressä.

REMONTISSA kunnanviras-
to sai hurjan määrän uutta 
tekniikkaa. Ohjelmoitavien 
lukkojen ja koodien avulla 
voi säädellä kulkuoikeuksia.  
   Ilmastointi-, lämmitys- ja 
valaistusjärjestelmät on 
uusittu moderneiksi.
  – Kaikkea ei ole voitu testa-
ta ennakkoon, joten viimeisiä 
säätöjä tehdään vähintään 
vuoden verran. Joenpuolei-
nen sivusta lämpeni aiemmin 
helteillä liikaa. Jäähdytyksen 
toiminta selviää kesällä, 

Vihdoinkin kunnon  
työtilat ja  

kokoontumispaikka!
sanoo työsuojelupäällikkö  
Tuomo Kuusela.
  – Ilmanvaihdon tehokkuus 
on aiheuttanut vedon 
tunnetta, jota vähennetään 
säätämällä lämpötila tasa-
painoon ilmastointitehon 
kanssa, Korpi kertoo.
  – Työturvallisuuden kan-
nalta kosteusvaurioinen 
virasto ennen remonttia 
sekä väistötilat vanhassa 
kunnanvirastossa eivät 
olleet asianmukaiset. Nyt 
olosuhteet ovat hienossa 
kunnossa, Kuusela kehuu.

KUNNANVIRASTON ovet ovat 
avoinna arkisin kello 9–15. Ai-
van uusi komea sisäänkäynti 
avautuu myös joen puolella 
puretun C-siiven kohdalla.   
   Hyvinvointipalveluilla on 
oma ovensa eteläpäädyssä.
Katutasosta löytyvät hyvin-
vointipalvelut, infopiste sekä 
valtuustosali. Ensimmäiseen 
kerrokseen ovat majoittuneet 
myös työllisyysyksikkö ja 
Meri-Lapin kuntapalvelut. 
  Toisessa kerroksessa 
työskentelee hallinnon, 
sivistyspalveluiden, tekni-
sen toimen ja Meri-Lapin 
ympäristöpalveluiden väki.    
   Kolmanteen kerrokseen on 
sijoitettu kiinteistönhuollon 
ja kotihoidon sosiaaliset tilat.
   Henkilökunnan parkkialue 
on rakennettu uuden ja van-
han kunnanviraston väliin.  
Asiointipysäköinnin paikat  
ovat pääsisäänkäynnin  
oikealla puolella.

Remontissa puhkaistu joenpuoleinen sisäänkäynti on komea. Tuomo  
Kuusela (vas.), Anne Puotiniemi ja Jussi Korpi voivat huokaista helpo- 
tuksesta: evakkovuodet ovat ohi. Puotiniemellekin talo on kuin uusi,   
vaikka vuonna 1981 kunnan palvelukseen saapuneelle rakennus on  
läpikotaisin tuttu.

Tässä on yksi entisistä avoterasseista, joita kolmannessa kerroksessa 
oli molemmin puolin taloa. Hieno tila sopisi vaikka näyttelykäyttöön.

1a.

1b.

1d.

1c.

Kunnanviraston remontti 
• Rakennus valmistunut 1986. Kosteusvaurioiden vuoksi  
 tyhjeni kesällä 2018, kun työntekijät siirtyivät väistötiloihin.
• Saneeraustyö alkoi elokuussa 2020. Muuttokunnossa  
 helmikuussa 2022. 
• A- ja B-siivet on peruskorjattu täysin. C-siipi on purettu.  
 Siivessä oli valtuustosali ja kokoustiloja. 

• Uudet ulkovuoraus ja harjakatto. Kaikki ikkunat uusittu.
•  Avoterasseja on katettu ja rakennettu lämpimiksi tiloiksi.
•  Neliöitä peruskorjauksen jälkeen noin 4000. 

• 106 henkilön työpaikka. Heistä 40 työskentelee kotihoidossa,  
 3 Meri-Lapin kuntapalveluissa ja 3 alueen ympäristöpalveluissa. 

• Hankkeen kokonaishinta noin 6 miljoonaa euroa.

Kunnan tiedotuslehti 1/2022                                          15. kesäkuuta
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Keminmaan kunnan tiedotuslehti
Painatus: Länsi-Pohjan kirjapaino   
Jakelu: Keminmaan kunnan taloudet
Päätoimittaja: Marja Kynsijärvi. Toimittaja: Teija Laurinolli
Taitto ja graafinen ilme: Mainostoimisto Visual Design Oy

Keminmaan kunnan 
viime vuoden tilinpäätök-
seen on kirjattu noin 1,5 
miljoonaa euroa ylijää-
mää – koronan hoidosta 
ja isoista investoinneista 
huolimatta. Valtionavus-
tukset olivat merkittäviä.

Teksti ja kuva, Teija Laurinolli  

Taloudenpito on tarkkaa  
Keminmaassa, kiittelee  
vs. kunnanjohtaja Hannele  
Matinlassi.
   – Perustilanne on vakaa. 
Taseessa on 5,5 miljoonaa  
euroa ylijäämää viime 
vuoden tuloksen jälkeen. 

Koronan ja investointien vuosi  
nousi reilusti plussalle

Korona ja verotulojen kasvu 
paransivat vuoden 2021 
tulosta. Ennakkoon ei voi 
tietää esimerkiksi verotulojen 
kertymää eikä valtionosuuk-
sien määrää täysin tarkasti.
   – Saimme valtiolta kahdesti 
avustusta koronan hoitoon. 
Keminmaan kunta sai myös 
noin 520 000 euroa harkin-
nanvaraista valtionosuutta.
   Suurin investointi oli kun- 
nanviraston peruskorjaus.  
Se toteutui vuosina 2020  
ja 2021. 

RAJAKANKAAN uusi yritys- 
puisto valmistui viime  
vuonna.

Tulevaisuuden toivoja Lassilan 
koululla. Keminmaan kunta 
panostaa lapsiin ja nuoriin. Tänä 
vuonna on sivistystoimialalle pe-
rustettu useita toimia ja virkoja, 
kuten vastaavan koulukuraat-
torin  virka ja kolme varhais-
kasvatuksen sosionomin tointa. 
Kakkosluokkalaisten liikuntatun-
nilla vauhdissa vasemmalta  
Adelia Palosaari, Eevi Reinikka,  
Matias Angerias ja Mikael  
Laitinen. Takana näkyy  
Joel Heikkinen.

Kuntalainen, olisiko sinulla  
ajatuksia ja näkemyksiä? 
Valtuutetut ovat jo alka-
neet luonnostella Kemin-
maan kuntastrategiaa 
vuosille 2022–25.
Päätöksenteon aika 
on syksyllä. 
   Sitä ennen kuntalaiset, 
yritykset ja yhteisöt pää-
sevät esittämään mie-
lipiteitään esimerkiksi 
kyselyyn vastaamalla.
   Kuntastrategia kokoaa 
yhteen vision, arvot ja 
tavoitteet viitoittamaan 
päätöksentekoa ja toimintaa.
   – Strategia on suunta tai 
kantava idea, josta suunnitte-
lu ja kehittäminen johdetaan, 
luonnehtii vs. kunnanjohtaja  
Hannele Matinlassi.
   – Valtuutettujen työpajois-
sa käydään lävitse nykyti-
lanne sekä analysoidaan 
voimavarat ja heikkoudet. 
Niiden pohjalta käännetään  
katseet tulevaan.
   Matinlassi painottaa sitä,  
että kunta on yhteinen  
projekti, jonka tekemiseen 
todella kaivataan  
kuntalaisten osallistumista.
   Edellisessä vuosien 
2019–21 strategiassa kunnan 
tunnuslauseeksi muotoiltiin 
”Uusi elämäsi palvelujen 
Keminmaassa”. Visiossa 
hahmoteltiin tulevaisuutta, 
jossa Keminmaa kasvaa 
alueen hyvinvointipal-
velujen keskukseksi.

Millainen on toiveiden  
Keminmaa?

Tietoisku: Kunnassa on 15 väestönsuojaa
 
Kuntalaiset ovat kysyneet väestönsuojista.  
Keminmaassa on 15 suojaa, joista yksikään ei ole yleinen.
Ne sijaitsevat kunnanvirastossa, isoimmissa kouluissa, 
kirjasto- ja nuorisotalossa, Keminmaan Energian päära-
kennuksessa, Keminmaan Vuokra-asunnot Oy:n kerrosta-
loissa sekä yksityisissä rakennuksissa.

Nämä 15 suojaa ovat S1-luokan tiloja eli tavanomaisia 
kerrostalojen teräsbetonisia väestönsuojia. Väestönsuojat 
jaetaan luokkiin K, S1, S3 ja S6. K-luokka on muita kevyem-
pi pienkerros- ja rivitalojen väestönsuoja. S3 on kevyra-
kenteinen kalliosuoja tai raskas teräsbetoninen. Luokan 
S6 tilat ovat suuria, vahvarakenteisia kalliosuojia.

   – Saimme siihen valtion- 
avustusta 450 000 euroa,  
kertoo Matinlassi.  
   Tuki on merkittävä.  
   – Hankepuolella onnis-
tuimme niin ikään. Tulois-
sa näkyivät esimerkiksi 
työllisyys-, koulutus- ja 
varhaiskasvatushankkeiden 
saamat valtionavustukset.
   Kunta selkiytti viime vuonna 
henkilöstön tehtävänkuvia.
  – Yhteistoimintaneuvot- 
teluissa ei päädytty irtisa-
nomisiin. Hallinnosta väheni 
yksi johtajan virka, kun 
talous- ja henkilöstöjohta-
jan virka päätettiin jättää 
täyttämättä ja myöhemmin 
lakkauttaa. Henkilöstöasiat 
tulevat kunnanjohtajan 
ja sivistystoimenjohtajan 
vastuulle. Talousjohtaminen 
on myös kunnanjohtajan 
sarkaa. Kuntaan on perustet-
tu uusi talousasiantuntijan 
virka, Matinlassi sanoo. 
 – Kuntien tehtävät vähene-
vät huomattavasti ensi vuo-
den alusta, kun sosiaali- ja 
terveyspalvelut siirtyvät hy-
vinvointialueiden alaisuuteen.
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Remontoidun kunnan-
viraston eteläsiipeen on 
keskitetty hyvinvointi- 
palvelut. Käytävän  
varrelle on asettunut 
myös uusia työntekijöitä.

Teksti ja kuva, Teija Laurinolli  

Piia Vartio aloitti hoiva- ja  
hoitotyönjohtajana 14. maa- 
liskuuta.
   – Työskentelin aiemmin 
Rovaniemen kaupungilla 
esimiehenä asumispalve-
luiden erityispalveluissa. 
Asiakkaita olivat vammaiset 
sekä mielenterveys- ja päih-
dekuntoutujat, hän kertoo.
   – Koulutukseltani olen 
sairaanhoitaja, ylemmän 
korkeakoulututkinnon 
suorittanut sosionomi sekä 
viranomaisohjauksen ja 
valvonnan erityisosaaja.      
   Hoiva- ja hoitotyönjohtaja 
vastaa hoiva- ja asumis-
palveluiden toiminnasta, 
taloudesta ja henkilös-
töstä. Vartion tehtäviin 
sisältyy lisäksi koronaro-
kotusten järjestäminen.
    

Piia Vartio hoiva- ja hoitotyön johtoon,  
Taina Jylhä kotihoidon luotsiksi

Tapahtumat kesä-syksy 2022

Taina Jylhä (vas.) ja Piia Vartio siirtyvät vuodenvaihteessa Lapin 
hyvinvointialueen palvelukseen.

Hän istuu hyvinvointipal-
veluiden johtoryhmässä 
yhdessä perusturvajohtajan, 
johtavan lääkärin ja johtavan 
sosiaalityöntekijän kanssa.

TAINA Jylhän pesti kotihoi- 
don palveluesimiehenä alkoi 
10. tammikuuta. Hän on 
monelle keminmaalaiselle  
tuttu entuudestaan.
   – Työskentelin kotihoidos- 
sa lähihoitajana vuoteen 
2015 asti. Tuolloin valmistuin  
geronomiksi ja siirryin Uts- 
joelle avopalveluohjaaksi,  
Jylhä kertoo.
   Palveluesimies ei tee suo-
raa asiakastyötä vaan vastaa 
koti- ja asumispalveluiden 
toiminnasta ja henkilöstöstä.  
Jylhän alaisuudessa työsken- 
televät ohjaajat laativat  
asiakkaiden palveluntarpei- 
den arviointeja.

VARTIOTA ja Jylhää työllis- 
tää nyt erityisesti sote- 
palveluiden mullistus. 
Uudet hyvinvointialueet aloit- 
tavat 1. tammikuuta 2023.
   – Työnantajamme muuttuu. 

Kesäkuu
• 1.–15.6. Päivätoiminta ikä- 
ihmisille. Päiväkeskus Kallin- 
rannassa maanantaisin 
kello 11.30–15.00 ikäihmisil-
le, tiistaisin kello 8.00–11.30 
kuntouttaville, tiistaisin kello 
12–15 avoin ryhmä senioreil-
le sekä keskiviikkoisin kello 
8–14 omaishoidettaville. 
Lisätietoja toiminnasta Satu 
Enqvist 0400 914 687. 

• 6.–27.6. Kesätreenit. 
Kallilla maanantaisin kello 
18.30–19.15. Kokoontuminen 
hiihtostadionin parkkipaikal-
la. Ohjelmassa muun muas-
sa kuntopiirejä ja porras- 
treenejä. Ei ennakkoilmoit-
tautumista. Maksuton. Juo-
mapullo mukaan. Järjestää 
vapaa-aikapalvelut. 

Valmistelua on paljon. Lapin 
kunnat ja niiden palvelut ovat 
kovin erilaisia. Esimerkiksi 
Keminmaassa palveluita on 
ulkoistettu paljon yksityisille 
toimijoille, he muistuttavat.
   – Uudessa kunnanvirastos-
sa avaintekijät ovat päässeet 
saman katon alle. Täältä löy-
tyvät muun muassa kotisai-

• 7.–30.6. Suppailua Kallijär-
vellä. Tiistaisin kello 13–15 
sekä torstaisin kello 17–20. 
Ei ennakkoilmoittautumista. 
Maksuton. Säävaraus. Järjes-
tää vapaa-aikapalvelut. 

• 7.–28.6. Rantajumppaa. 
Kallijärven rannalla tiistaisin 
kello 11.00–11.30. Ei ennak-
koilmoittautumista. Maksu-
ton. Juomapullo mukaan. 
Järjestävät Keminmaan 
liikuntaneuvonta ja vapaa- 
aikapalvelut. 

• 8.–22.6. Puistojumppaa. 
Keskuskentällä keskiviik-
koisin kello 11.00–11.45. Ei 
ennakkoilmoittautumista. 
Maksuton. Järjestää vapaa- 
aikapalvelut.

• 8.–29.6. Pesistä aikuisille. 
Keskuskentällä keskiviikkoisin 
kello 18.30–19.45. Järjestää 
vapaa-aikapalvelut.
 
• Ma 13.6. Frisbeegolf. Kallin 
radalla, kokoontuminen kello 
16.50 ensimmäisen väylän 
alkuun. Rento kierros yhdessä 
nuorisotyöntekijöiden kanssa. 
Ei ennakkoilmoittautumista. 
Järjestää vapaa-aikapalvelut.

Elokuu
• 16.–31.8. Päivätoiminta 
ikäihmisille. Päiväkeskus 
Kallinrannassa maanantaisin 
kello 11.30–15.00 ikäihmisil-
le, tiistaisin kello 8.00–11.30 
kuntouttaville, tiistaisin kello 
12–15 avoin ryhmä senioreille 
sekä keskiviikkoisin kello 8–14 

omaishoidettaville. Lisätietoja 
toiminnasta Satu Enqvist 0400 
914 687.

Lokakuu
• 1.10. Taiteiden yö. Keminmaan 
koulutukeskuksessa. Järjestää 
Keminmaan sivistyslautakunta.

Tapahtumatiedot täydentyvät 
kesän ja syksyn mittaan. Seuraa 
kunnan nettisivuja osoitteessa 
www.keminmaa.fi sekä kunnan 
Facebook-sivua. Myös mahdolli-
sista peruutuksista ilmoitetaan 
sähköisissä kanavissa. 
  

raanhoito, muistihoitaja, koti-
kuntoutuksen fysioterapeutit, 
kotihoitokeskus, lapsiperhei-
den kotipalvelu sekä suun-
nittelu- ja johtohenkilöstö.
   Hyvinvointipalveluiden 
sisäänkäynti on viraston  
eteläpäädyssä.  
Samasta ovesta pääsee  
koronarokotuksiin.
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Esittelyssä Keminmaan  
Naisvoimistelijat ja 
Keminmaa-Seura.

Teksti, Teija Laurinolli 

Kunnianarvoisaan 71 vuoden 
ikään ehtineen Keminmaan 
Naisvoimistelijat ry:n toimin-
ta on vilkasta ja vireää – ja 
nimestään huolimatta suun-
nattu myös pojille ja miehille.
   – Jäsenmäärä on viime 
vuosina ollut 300–400. Poi-
kia ja miehiä on tällä hetkellä 
mukana noin 80, tyttöjä ja 
naisia arviolta 250, kertoo 
puheenjohtaja Eeva Laari.
   Jäsenten ikähaitari on 
leveä: yksivuotiaista taape-
roista yli 80-vuotiaisiin.
   – Tarjoamme edullista ja 
laadukasta harrastevoimis-
telua. Aikuiselle koko vuoden 
osallistumismaksu on 70 
euroa. Lasten ja nuorten har-
rastus maksaa vuodessa 60–
80 euroa sen mukaan, miten 
monella tunnilla käy viikossa.

Mietitkö, mitä nyt?

Jos et tiedä, mille alkaisit  
tai keneen olisit yhtey-
dessä, pirauta meille.  
Tarjoamme muun muassa 
seuraavaa: 

Kahdenkeskistä keskustelua
   Kannatko huolta omasta 
tai perheesi tulevaisuudesta? 
Tai kaveristasi? Pohditaan 
yhdessä, mikä mietityttää. 
    
Apua palveluiden löytämiseen
   Esimerkiksi sosiaali- ja ter-
veyspalvelut, harrastukset, 
Kela, TE-palvelut jne. Läh-
demme tarvittaessa mukaan. 
    
Erilaisia ryhmiä ja tapahtumia
   Onko sinulla nyt ylimää-
räistä aikaa tai puuttuuko 
porukka, jonka kanssa 
kokoontua? Voimme 
järjestää erilaisia ryhmiä 

Kunnonkohotusta ja  
kotiseutuhistoriaa

Koskettiko Veitsiluodon tehtaan sulkeminen sinua?

   – Voimisteluliiton tapah-
tumiin osallistumisesta voi 
tulla erillisiä kuluja. Yleensä 
niitä on yksi vuodessa. Meiltä 
lähti esimerkiksi voimistelun 
suurtapahtumaan Gym-
naestradaan Tampereelle 
74-henkinen joukko, ylivoi-
maisesti suurin edustus 
Lapin voimisteluseuroista.
   Naisvoimistelijoiden ryhmät  
kokoontuvat koulujen  
liikuntasaleissa.
   – Toiminta painottuu arki- 
iltapäiviin ja -iltoihin. 
Mehän toimimme vapaa-
ehtoisvoimin. Joka viikko 
tarjolla on yli 20 ryhmää, 
Eeva Laari laskee.
   Voimistelukausi päättyi 
toukokuun alussa. Jumpat 
jatkuvat syyskuussa. Viikko- 
ohjelma kaudelle 2022–23 
julkaistaan elokuussa.

KOTISEUTUYHDISTYS Kemin-
maa-Seura ry kerää, tallen-
taa ja esittelee Kemin pitäjän, 
sittemmin Kemin maalais-
kunnan paikallishistoriaa, 
elämää ja toimintaa. Lohen 
kalastus on ollut suurin ja 
tärkein elinkeinon ala. Seura 
on perustettu vuonna 1955.

toiveiden mukaan keilauk-
sesta porinaporukoihin.
    
Opastusta terveyteen 
ja hyvinvointiin liitty-
vissä kysymyksissä
   Toimimme Kemissä, 
Keminmaassa ja Simos-
sa.  Olen Anu Fisk, Kemin-
maan nimikkotyöntekijä. 
Voit soittaa minulle arkisin 
kello 9-15 välisenä aikana.

   – Päätehtävämme on yllä-
pitää museota pappilan 
rantatörmällä. Museo on 
avoinna kesäisin, jolloin 
sinne on palkattu opas 
esittelijäksi, kertoo puheen-
johtaja Leo Lampela.
   Vuonna 1849 valmistu-
nut museorakennus oli 
alun perin viljamakasiini. 
Keminmaa-Seuralle se 
päätyi vuonna 1958. 
   Talo siirrettiin tuolloin  
kirkonmäeltä nykyiselle  
paikalleen. 
   Yleisö pääsi museoon 
ensimmäistä kertaa vuonna 
1979, kun kokoelma oli saatu 
vihdoin esittelykuosiin.
   – Rakennus on hyvässä 
kunnossa ja maalautetaan 
tänä kesänä, Lampela sanoo.
   Keminmaa-Seura päivittää 
parhaillaan jäsenluetteloaan.
   – Uudessa listassa on nyt 

Voit myös ottaa yhteyttä  
sähköpostitse 
anu.fisk@kemi.fi tai lähet-
tämällä teksti- / WhatsApp 
viestiä puh. 040 661 4519

Irtisanomisesta selviytymi-
seen –hanke on tukenasi.

50 nimeä, mutta tilanne elää. 
Aktiiveja on kymmenkunta. 
Tekemistä riittäisi kotiseu-
tuhistoriasta kiinnostuneille. 
Tallennamme perinnetietoa 
haastatteluin. Nauhoitteiden 
translitteroinnissa on iso työ.
   Seura ei peri jäsenmaksua,  
mutta toivoo jäsenen vierai- 
levan kerran kesässä muse- 
ossa ja maksavan viiden  
euron pääsylipun.
   – Joka syksy järjestämme 
kaikille koulunsa aloitta-
ville museovierailun. Ehkä 
joukossa on tulevia koti-
seutuhistorian harrastajia.
 
Lisätietoja:
www.keminmaannaisvoimis-
telijat.sporttisaitti.com  
sekä sivut Facebookissa 
ja Instagramissa.
www.keminmaaseura.fi 
sekä sivut Facebookissa.

Lisätietoja: www.facebook.com 
/irtisanomisesta-
selviytymiseen

Kuvat, Anu Fisk


