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Nuoret haluavat vaikuttaa
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Veera Arponen ja Jessica
Niskanen toivovat, että
päättäjät kuuntelisivat
nuoria enemmän. Nuorisovaltuuston työllä on merkitystä, vaikkei vaikuttaminen aina ole helppoa.
Teksti ja kuva, Teija Laurinolli

– Hei, tämä me on saatu
aikaan. Oli unohtua, huikkaavat Veera Arponen ja
Jessica Niskanen matkalla
lukiolta kuvauspaikalle.
Koulukeskuksen ympäristöön on rakennettu useita
uusia parkkialueita. Nuorisovaltuusto ajoi asiaa.
– Nyt täällä on kymmeniä
uusia pysäköintipaikkoja
ja myös invapaikkoja.
Nuorilla on paljon erilaisia
kulkuneuvoja, ja osa ajaa
henkilöautoa poikkeusluvalla. Paikat ovat tulleet
tarpeeseen, Arponen kiittää.
– Kaikista saavutuksista
voidaan olla ylpeitä. Työ
nuorisovaltuustossa ei ole
ollut turhaa, mutta ei myöskään kovin helppoa, Niskanen
sanoo.
VEERA Arponen jättää pian
nuorisovaltuuston puheenjohtajuuden, jota hän on
hoitanut kuluvalla kaksivuotiskaudella.
Sitä ennen hän istui
valtuustossa yhden kauden
varsinaisena jäsenenä.
– Muutan Ouluun opiskelemaan varhaiskasvatusta.
Valmistuin ylioppilaaksi
viime keväänä, hän kertoo.
Jessica Niskasta valkolakki
odottaa keväällä 2024. Hän
toimii nuorisovaltuuston
varajäsenenä ensimmäistä kauttaan.
Molemmat kannustavat
nuoria asettumaan ehdolle
tuleviin vaaleihin. Sekavan
korona-ajan jälkeen toiminta
on normalisoitumassa.
– Kaikkia valtuustotyö ei
tietysti kiinnosta, joten olisi
hyvä saada kunnan netti-

Rovaniementien alikulun viereiset puuportaat ovat olleet nuorisovaltuuston vaikuttamislistalla jo jonkin
aikaa. Veera Arponen (vas.) ja Jessica Niskanen eivät usko, että niiden purkaminen lisäisi liikenneturvallisuutta vaan uudet tarvittaisiin. Kulkijat oikaisevat pysäkille ja kauppaan joka tapauksessa.

sivuille nimetön palautekanava, jonka kautta voisi
tehdä kyselyjäkin. Somessa yhteyttä voi aina ottaa.
Meidät löytää Facebookista,
Instagramista, Snapchatista
ja Tiktokista.
MIHIN asioihin nuorisovaltuusto pyrkii parhaillaan
vaikuttamaan?
– Valaistus on puutteellinen joissakin paikoissa.
Rovaniementien alikulun
viereiset portaat ovat vaaralliset. Ne ovat lahot eikä niitä
pidetä talvella kunnossa.
Bussipysäkille ja Saleen voi
kiertää kauempaa, mutta ihmiset oikaisevat joka tapauksessa, Jessica Niskanen ja
Veera Arponen muistuttavat.
– Liikekeskuksen aukio
on ollut pitkään aika hirveä.
Liikenneyhteyksien parantamista pitäisi oikeasti pohtia.
Kyliltä ei pääse julkisilla
muualle kuin kouluun.
Kunnan tekeillä olevalta
nettisivujen uudistukselta

nuoret odottavat paljon.
– Nykyiset ovat vanhentuneet ja puutteelliset.
Nuorisotila toimii tyttöjen
mukaan hyvin. Toivottu maksupäätteen hankkiminen
nuorisovaltuustolle on
vireillä.

– Päättäjät voisivat ylipäätään kuunnella meitä enemmän ja muistaa lähettää
edes kokouskutsuja.
Unelmiakin on: vapaa-ajan
keskus kahviloineen olisi
mahtava harrastus- ja
kokoontumispaikka!

Nuorisovaltuusto

10–15 vähintään 13-vuotiasta keminmaalaista nuorta
• Valitaan
kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Kiintiöt: yläkoulu 2 jäsentä kultakin 		

•
•
•
•

luokka-asteelta, lukio 2 jäsentä, ammattiopisto 2 jäsentä.
Sihteerinä vapaa-aikaohjaaja. Lisäksi kunnanhallitus nimeää
oman edustajansa.
Tekee kannanottoja, aloitteita ja esityksiä sekä järjestää tapahtumia.
Puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnan lautakunnissa, joihin kuhunkin 		
valitaan edustaja.
Kuntalain mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus 		
vaikuttaa suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joiden se arvioi olevan lapsille ja nuorille merkittäviä.
Toimikauden 2021–23 varsinaiset jäsenet: Emma Alalääkkölä, 		
Sofia Alatolonen, Veera Arponen, Santtu Karjanmaa, Tuukka Ojala,
Joona Poutanen, Verneri Riikkula ja Nea Rytkönen. Varajäsenet: 		
Elias Hildén, Iida-Liisa Hytönen, Maija Kurttio, Milla Moilanen,
Jessica Niskanen, Alis Posio. Kunnanhallituksen edustaja
Saara-Liisa Ämmänpää. Sihteeri Sami Matikainen.
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Petra, Minna ja Tuija johtavat
Keminmaan kouluja

Tapahtumat
syksy 2022
Syyskuu

Päivätoiminta ikäihmisille.
Päiväkeskus Kallinrannassa maanantaisin kello
11.30–15.00 ikäihmisille,
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.
1.–30.9. Keminmaan Kuvataideseura Suma ry:n
kuukauden taulu.
Terveyskeskuksen odotustila maanantaista perjantaihin kello 8–15. Syyskuussa Raija Grönlund.
Kolmen rehtorin kopla kokoontui hellepäivänä Kirkonmäen koulun pihapuun varjoon.
Vasemmalta Petra Juntura, Minna Antinoja ja Tuija Päätalo.

Kaikki kunnan rehtorit ovat
vaihtuneet tänä vuonna.
Lukiota ja yläkoulua luotsaava Petra Juntura tosin
aloitti viransijaisena jo
kaksi vuotta sitten, mutta
virassa tämän vuoden
alusta.
Teksti ja kuva, Teija Laurinolli

Keminmaan peruskouluissa
ja lukioissa työskentelee
yhteensä noin 1050 oppilasta
ja 75 opettajaa sekä lukuisa
joukko muuta henkilökuntaa.
Rehtorin virkoja on vain kolme, ja kaikkien hoitajat
ovat vaihtuneet virallisesti
tänä vuonna.
– Tulin yläkoulun ja lukion
rehtorin viransijaiseksi
kesällä 2020. Virkaan minut
valittiin tämän vuoden alusta
lukien, kertoo Petra Juntura.
Hän on tuttu Keminmaan
koululaisille jo pitkältä ajalta.
– Valmistumisen jälkeen
työskentelin Pölhön koulussa
luokanopettajana 2002–05.
Kävin välillä opettamassa
Kemissä Syväkankaan koulussa 2006–07. Palasin
Keminmaahan Kirkonmäen
kouluun erityisopettajaksi
2007. Siitä tehtävästä siirryin nykyiseen.
Yläkoulussa oppilaita on
noin 300 ja lukiossa 150.
– Keminmaassa on iso yläkoulu. Keskimäärin Suomessa oppilasluku on 257. Lukion
luvussa eivät näy yhdistelmätutkintoa suorittavat

noin 15 opiskelijaa. He ovat
Lappian tai Redun kirjoissa.
TUTTU on monille myös
Kirkonmäen yli 200 oppilaan
koulun rehtorina elokuussa
aloittanut Minna Antinoja.
– Ehdin työskennellä 24
vuotta Lassilan koulussa luokanopettajana ja seitsemän
viimeistä vuotta lisäksi apulaisrehtorina, hän kertoo.
Antinojakin on piipahtanut
Kemissä: Koivuharjun koulu
oli hänen ensimmäinen opettajapaikkansa valmistumisen jälkeen.
– Opettajantyöt eivät jää
nytkään, koska virkaan
sisältyy opetusvelvollisuutta.
UUSI kasvo keminmaalaisille on Lassilan ja Pölhön
koulujen rehtorina aloittanut
Tuija Päätalo. Virka astuu
voimaan 1. marraskuuta.
– Olen työskennellyt
luokanopettajana 25 vuotta:
uran alussa puoli vuotta
Pudasjärvellä, pari vuotta
Kurikassa, Oulussa vuosina
2002–2010 ja viimeksi Torniossa Seminaarin koulussa
2010–22, hän luettelee.
Päätalolla on taskussaan
toisenlaistakin kokemusta.
– Olen ensimmäiseltä koulutukseltani terveydenhoitaja. Pari vuotta vietin
Etiopiassa kehitysaputöissä
sairaanhoidon opettajana.
Lassilan ja Pölhön koulut
on yhdistetty hallinnollisesti
jo vuonna 2010. Oppilaita

niissä on yhteensä noin 400.
Vammaisopetuksen pienluokat on keskitetty Pölhöön.
REHTORI vastaa kaikesta
koulun toiminnasta.
– Sivukaistalta nousee yllättäviä tilanteita usein. Ikinä ei
tiedä, millainen päivästä muodostuu, sanoo Petra Juntura.
– Päivät täyttyvät oppilaiden ja henkilökunnan kohtaamisista. Kun talo rauhoittuu,
pyöritellään papereita, Minna
Antinoja kertoo.
Sijaisuusjärjestelyissä on
haasteensa. Vakituisiin pesteihin ei ole vaikea saada
tekijöitä, mutta lyhyet pätkät
ovat hankalia.
Korona-aika oli iso ja äkkinäinen murros. Digi ja etä tulivat
rysäyksellä, koska oli pakko
– myös pienten ja erityistukea tarvitsevien lasten
opetukseen. Rehtorien
mukaan lähiopetuksen ja
kohtaamisen merkitys on
ymmärretty nyt toden teolla.
– Opillisesti on kurottu etäaika kiinni. Opettajat ovat tehneet hirveästi töitä. Lasten
ja nuorten hyvinvoinnin
palauttamisessa riittää vielä
tekemistä, he arvioivat.
Antinoja, Juntura ja Päätalo
kehuvat Keminmaan
kuntaa työpaikkana.
– Kouluissa on ammattitaitoinen henkilökunta, ihanat
oppilaat ja yhteistyökykyiset
huoltajat. Meillä on ilo
tehdä työtä Keminmaan
lasten ja nuorten hyväksi.

Lokakuu

Päivätoiminta ikäihmisille.
Päiväkeskus Kallinrannassa maanantaisin kello
11.30–15.00 ikäihmisille,
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.
1.10. Taiteiden yö. Keminmaan koulukeskuksessa.
Järjestää Keminmaan
sivistyslautakunta.
6.10. kello 10–14 Seniorimessut Kemin kulttuurikeskuksessa. Teemoja
luonto, toimintakyky,
apuvälineet ja turvallisuus. Pöytävaraukset
ja näytteilleasettajat,
yhteys eija.juntikka@edu.
lapinamk.fi. Lisätietoja
Facebookissa: Kemin ja
Keminmaan Seniorimessut 2022.

Marraskuu

25.11. kello 19 Danny 80
-juhlakonsertti Vallenius-salissa. Konsertissa
mukana Lassilan koulun
kummi Katja Lukin sekä
vierailevana artistina
keminmaalainen Mahria
Siren. Lippuja myy
ennakkoon Keminmaan
Kukka.
Tapahtumatiedot täydentyvät syksyn mittaan.
Seuraa kunnan nettisivuja osoitteessa
www.keminmaa.fi sekä
kunnan Facebook-sivua.
Myös mahdollisista peruutuksista ilmoitetaan
sähköisissä kanavissa.

3

- Keminmaan kunnan tiedotuslehti 2/2022 -

Elinvoimaisessa kunnassa pysyvät
asukkaat ja palvelut
Anu Kumpuniemi aloitti
elinvoima-asiantuntijan
virkansa kesäkuun lopulla lennokkaasti: varttitunti perehtymistä ja yritystilaisuus!
Teksti ja kuva, Teija Laurinolli

– Heti pääsin aloittamaan,
hän naurahtaa.
Anu Kumpuniemi on koulutukseltaan liiketoiminnan tradenomi ja viittä vaille YAMK
eli ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut.
– YAMK-tutkinto on kestävän tuotannon kehittäminen. Teen aiheesta juuri
opinnäytetyötä. Vihreä siirty-

mä ja kestävä kehitys kuuluvat myös tämän uuden
työn toimenkuvaan.
Anu Kumpuniemi on työskennellyt aiemmin monialaisesti aluekehityksessä sekä
markkinointi- ja yritystehtävissä.
– Olen vetänyt yrityskoulutuksia ja tehnyt toimialaselvityksiä, jälkimmäisiä myös
ulkomaille eli Tsekkiin ja
Espanjaan. Työnantajiani ovat
olleet esimerkiksi Outokairan
Leader, Meri-Lapin Matkailu,
Kemin Matkailu sekä MeriLapin kehittämiskeskus.
– Työkokemusta on muuten myös Merihovin myynnin
tehtävistä, hän kertoo.

Mitä elinvoima-asiantuntija
tekee?
– Työsarkaa on yritys- ja
kyläyhteistyössä, hankkeissa,
kuntamarkkinoinnissa, oikeastaan vähän kaikessa.
– Elinvoimaisessa kunnassa
pysyvät asukkaat, yrittäjät
ja palvelut.
Asukkaille on tarjolla uusia
tontteja muun muassa
Pörhölänkankaalla.
Rajakankaan uusi yrityspuisto on keskeisellä paikalla, ja sen infrastruktuuri
kevyen liikenteen väylineen
ja valaistuksineen on valmis.
– Ensimmäiset yritykset
ovat jo rakentaneet tonteille,
Anu Kumpuniemi kertoo.

Anu Kumpuniemi on paljasjalkainen keminmaalainen. Opintojen jälkeen hän palasi perheineen
kotikuntaan vuonna 2004.

Helteinen Keminmaa-päivä tarjosi
konevoimaa ja musiikkia
Käpylässä ja sen pihaalueella 20. elokuuta järjestetty tapahtuma houkutti 400–500 kävijää.
Väkeä vetivät hyvin myös
Keminmaan kuntaviikon
teemapäivät 22.–26.
elokuuta Citymarketissa.
Teksti ja kuva, Teija Laurinolli

– Keminmaa-päivä onnistui todella hyvin. Ohjelma
sai myönteistä palautetta.
Erityisesti musiikkiesityksiä sekä Main Street
Cruisersin harrasteautojen
ja Konevoimayhdistyksen
kaluston näyttelyitä kehuttiin, kertoo järjestäjäjoukkoon kuulunut johdon
sihteeri Anne Puotiniemi.
Lapsille oli tarjolla pomppulinna ja kasvomaalausta.
Ilmaiset myynti- ja kirppispöydät toivat kauppiaita
kauempaakin.
– Sää ei ainakaan voisi olla
parempi, kehuivat Torniosta
ja Haaparannalta saapuneet
Jussi Doktare, Per-Erik
Förare ja Helena Matikainen,
joiden myyntipöydältä
saattoi löytää esimerkiksi
Arabian keräilyastioita.

Päivätapahtumaa seurasivat myöhäisen illan jatkot
Käpylässä.
KUNTAVIIKON ponkaisi maanantaina alkuun Palvelut yrittäjille -teema. Tiistaina olivat
vuorossa kunnan toiminnan
ja päätöksenteon esittelyt,
keskiviikkona ammatillisen
osaamisen kehittämisen ja
työllistymisen palvelut.
Torstaina Citymarketissa
vietettiin Voi hyvin -päivää, jonka aikana kerrottiin
kunnan hyvinvointi-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajan
palveluista. Perjantai oli
pyhitetty järjestöille.
Kunta keräsi tapahtumissa
palautteita.
– Niitä käydään läpi johtoryhmässä. Kuntalaisten
ajatusten ja mielipiteiden
kuuleminen on tärkeää,
Puotiniemi muistuttaa.
PALAUTE oli runsasta ja
monipuolista. Muutama poiminta kertoo suuntaviivoja.
Toiveissa oli muun muassa
lapsiin ja nuoriin panostaminen. Keinoiksi mainittiin
leikkikenttien lisääminen,
nuorisotilojen kehittäminen,

Riikka Ojala tuli poikiensa Justuksen, 10, ja Jasperin, 2,5, kanssa
viettämään Keminmaa-päivää. Erityisesti autot ja musiikkiesitykset
kiinnostivat.

harrastusmahdollisuuksien
parantaminen sekä vähävaraisten ja lapsiperheiden
liikunnan tukeminen.
Kuntalaiset haluaisivat
eläkeläisille ohjelmaa sekä
apu- ja tukipalveluja, vanhustentalojen saunavuorot
käyttöön, muistisairaille
kuntoutusta, omaishoitajille
tukea, vanhuspalveluista

parempaa viestintää, lisää
palveluasuntoja vanhuksille.
Liikunta-monitoimihallin
lisäksi palautteissa toivottiin urheilutiloja kylille sekä
venepaikkoja ja ajanviettopaikkaa joenrantaan.
Joku oli halunnut antaa
ehdottoman myönteisen
palautteen kertomalla,
että kunta on täydellinen.
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Palveluliikenteen aikataulut
Palveluajot ovat kaikkien käytössä. Kuljetus on tilattava reittiä ajavalta autoilijalta ennen lähtöaikaa. Taksi voi tarvittaessa poiketa
ajoreitiltä hakemaan kotoa sekä viedä pyydettyyn kohteeseen
Laurilan keskustan ja kauppakeskuksen alueella.
Taksat: Erityisryhmiin kuulumattomilta linja-autotaksan mukainen
maksu. 65 vuotta täyttäneiltä sekä vammaispalvelulain mukaisen
kuljetuspalvelupäätöksen saaneilta 2 euroa kunnan sisäisillä matkoilla, 3 euroa Keminmaan ja Kemin välisillä matkoilla sekä 1 euro
Laurila-päivien väliajalla ajettavilla siirtymämatkoilla.

Tukea siivoukseen ja
omaishoitajan vapaisiin
Uudet palvelusetelit on
otettu käyttöön toukokuussa.
Teksti, Teija Laurinolli

Ota talteen

Keminmaan hyvinvointipalveluissa on tarjolla uusia
LÄNSIKOSKELTA- JA ITÄKOSKELTA LAURILAAN JA KEMIIN
tukimuotoja siivoukseen sekä
omaishoitajien vapaisiin.
LÄNSIKOSKI-KUNTAKESKUS
LÄNSIJA ITÄKOSKELTA LAURILAAN JA KEMIIN
Siivouksen
MAANANTAISIN
klo
klo
LÄNSIKOSKI
– hankintaan tarkoitettu palveluseteli on
KUNTAKESKUS
Länsikoski
9.40
~12.15
suunnattu säännöllisen kotiTörmä
palvelun
asiakkaille sekä kai(Punainen
reitti
Liedakkala
10.00
kartalla
kille1)yli 80-vuotiaille, joiden
Kuntakeskus
toimintakyky on heikentynyt
Terveyskeskus
kokonaan tai tilapäisesti. PalCitymarket
10.15
11.20
velusetelin arvo määräytyy
asiakkaan tulojen mukaan.
ITÄKOSKI-KUNTAKESKUS
– Palvelu
myönnetään aina
TIISTAISIN
klo
klo
ITÄKOSKI
–
tarpeen arvioinnin perusKUNTAKESKUS
Itäkoski
9.40
~12.15
teella, kertoo perusturvaMaula
(Vihreä
reittiKatja Raatikainen.
johtaja
Ilmola
kartallaKunnalla
1)
on lista hyväkLautiosaari
10.10
sytyistä palveluntuottajista,
Kuntakeskus
joista asiakas voi valita.
Terveyskeskus
Siivousta voidaan myöntää
Citymarket
10.20
11.20
enintään kahdeksi tunniksi
LÄNSIKOSKI-KUNTAKESKUS-KEMI
kuukaudessa.
Setelin arvo on
TORSTAISIN
klo
klo
LÄNSIKOSKI
–
KUNTAKESKUS15 tai 20 euroa tunnilta.
Länsikoski
9.40
~13.05
KEMI Pienemmän setelin brutTörmä
totulorajat ovat 1300 euroa
Liedakkala
10.00
(Punainen
reitti (yhden henkikuukaudessa
Kuntakeskus
kartalla 1)
Terveyskeskus
Citymarket
10.15
12.10
Kemi

10.30
ITÄKOSKI-KUNTAKESKUS-KEMI
PERJANTAISIN
klo
Itäkoski
9.40
Maula
Ilmola
Lautiosaari
10.10
Kuntakeskus
Terveyskeskus
Citymarket
10.20

11.50
klo
~13.15

Kemi

10.40

12.00

PERJANTAISIN
Sompujärvi, Puukkokumpu,
mahdollisuus jatkokyytiin
Kemiin. (Itäkoskelta
tulevaan Citymarketilta
Kemiin menevä kyyti)
Citymarket

klo
9.25

klo
~13.15

10.20

12.20
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Painatus: Länsi-Pohjan kirjapaino
Jakelu: Keminmaan kunnan taloudet
Päätoimittaja: Anne Puotiniemi
Toimittaja: Teija Laurinolli
Taitto ja graafinen ilme: Mainostoimisto Visual Design Oy

OMAISHOITAJA voi saada
lakisääteisen vapaansa
ajaksi sijaishoitajan palvelusetelillä. Kunnalla on lista
hyväksytyistä hoivapalvelun yksityisistä tuottajista.
– Seteliä varten on
vuosittainen määräraha, jonka puitteissa
palvelua järjestetään,
Raatikainen täsmentää.
– Tarkempi palvelusetelin
käyttötarkoitus kirjataan
aina hoidettavan hoito- ja
palvelusuunnitelmaan.
Omaishoitaja saa setelillä
hoivapalvelua enintään
12 tuntia kuukaudessa
harrastamisen tai asioinnin mahdollistamiseen.
Tuki on maksimissaan
silloin 360 euroa kuussa, 30 euroa tunnilta.
Lisätietoja molemmista
seteleistä saa numeroista
040 578 3289 tai
0400 914 687.

Hyvinvointipalveluiden budjettiin
tehtiin huomattavia lisäyksiä vuodelle 2022

ITÄKOSKI –
KUNTAKESKUSKEMI

jien jaksamista tuetaan 12
tuntia/kk lisävapaalla ja
ajalle 1.5.2022-31.12.2022
lisättiin vielä 6 tuntia/
kk koska alkuvuoden
Hyvinvointipalveluiden
määrärahaa on käyttäbudjettiin tehtiin huomattamättä. Edellä mainittuvia lisäyksiä vuodelle 2022
jen palveluiden lisäksi
Tehostetun palveluasumitalousarvioon lisättiin
sen määrärahoja lisättiin
385 000 eurolla. Kunnalla on henkilöstöresursseja
määrärahaa palvelukotipaik- seuraavasti: kahden
kojen ostoon, mutta hoivako- lähihoitajan toimen lisäys
tipaikkoja ei ole tällä hetkellä kotihoitoon ja yhden
sosiaalityöntekijän viran
tarvetta vastaavaa määrää
tarjolla. Omaishoidon tukeen lisäys sosiaalipalveluihin.
on otettu käyttöön erityisVanhustentalo B:n uudismaksuluokka hoidollisesti
rakennushanke etenee.
raskaisiin siirtymäaiheisiin,
jonka käytöllä voidaan siirtää B-talon purkaminen
aloitetaan syyskuun lotehostetun palveluasumipussa. Uudisrakennuksen
sen tarvetta. Omaishoitajien
suunnittelu on tarkoitus
vapaiden ja lomituksen
määrärahoja lisättiin 70 000 saattaa loppuun vuoden
2022 aikana ja rakentamieurolla eli lakisääteisten
vapaiden lisäksi omaishoita- nen aloittaa vuonna 2023.

Teksti,
Katja Raatikainen
(Vihreä
reitti
ja Jussi
kartalla
1) Korpi

12.20

lön talous) tai 2400 euroa
kuukaudessa (kahden
henkilön talous). Suuremman setelin vastaavat rajat
ovat 950 ja 1800 euroa.

