
Keminmaa on oikea 
talviliikuntapitäjä, sillä 
täällä hiihdetään moni-
puolisilla latureiteillä, 
lasketaan mäkeä, tulistel-
laan laavuilla ja nauti-
taan talvipyöräilystä. 
Ota tästä vinkit talveen 
ja lähde ulkoilemaan!

Kuvat, Lapin materiaalipankki

TULEVAKSI talveksi on jäl-
leen odotettavissa hyviä hiih-
tokelejä. Meillä Keminmaassa 
hiihtoreittejä riittää monen 
eri liikkujan tarpeeseen ja 
makuun. Pisimmillään sukset 
vievät Kivalon 34 kilometrin 
reitillä. Kalli-Korkeamaa-rei-
tillä pääsee jopa Karunkiin 
saakka!

Kallin ulkoilualueen hiihtola-
duilla saa valita vapaasti,  
kuinka pitkään nauttia suk- 
sien luistosta. Ulkoilualueen 
kilpalatuja on yhden kilomet-
rin, 2 kilometrin, 3 kilometrin 
ja 5 kilometrin pituisina sekä  
lisäksi on 10 kilometrin aurin- 
kolatu. Ja kuka estää sinua 
hiihtämästä näitä hienoja la-
tureittejä, vaikka useampaa- 
kin kertaan?

Muuallakin Keminmaassa  
kuin Kallilla voi hiihtää ahke- 
rasti valaistuilla laduilla. 
Jokisuun 1,5 kilometrin latu, 
Pölhön 1,1 kilometrin latu, 
Maulan 1,3 kilometrin latu  
ja Kotikummun 2,1 kilomet- 
rin latu kohottavat taatusti  
hiihtäjän kuntoa.

Keväällä Kallinjärven ympä- 
rille ajetaan latu kevään 
hiihtohangille. Myös padon 
yläpuolelle ja Jokisuulle 
ajetaan ladut kevään jäätilan-
teen mukaan. Muista myös 
Kivalon ulkoilureitti sekä 
Kallilla olevat koiraladut. 
 
Latureittien varsilla pääsee 
myös tulistelemaan Kalli- 
Korkeamaan reitillä, Kallilla 
ja Kivaloilla. Talvikäytössä 

 

Talvi kuuluu meille kaikille

ovat myös Valmarinniemen 
ja Lautiosaaren laavut.

Talvipyöräilyn harrastajille 
on hyviä uutisia, sillä tulossa 
on lisää mahdollisuuksia 
pyöräillä myös talvella eli 
Kallilta Suntiokumpuun. 
Kallilta löytyy jo nyt viral-
linen pyöräilyreitti. Kallilta 
löydät myös pulkkamäen 
ja muita talven riemuja 
koko perheen makuun!
 
Löydät yhdestä paikasta 
kartalta laavut, liikuntapaikat, 
ulkoilureitit sekä seuraat 
myös ajantasaista latujen 
kunnossapitoa. Infokartta 
Keminmaa löytyy Kemin-
maan kunnan sivuilta.

ENTÄPÄ jos suksi ei luista?
Keminmaassa on myös lois-
tavat mahdollisuudet harras-
taa luistelua. Valaistut kentät 
jäädytetään pakkasukon saa-
puessa. Toivomme hyviä pak-
kasia joulukuulle, jotta kentät 
saadaan jäädytettyä jouluksi, 
sillä monet saavat uusia 
luistimia myös joululahjoina.

Luistelukentistä on mistä 
valita: kaukalo, keskuskoulun 
iso kenttä, Kirkonmäen kent-
tä, Jokisuun kenttä (Isomet-
tän aukio), Lassilan koulun 
kenttä, Pölhö, Maula ja Lie-
dakkala ja Färirannan kenttä 
uutena talvikaudelle 22–23.

Kallin kuntoportaat ovat koko 
talven kuntoilijoiden käytös-
sä talvikunnossapidon an-
siosta. Talven riemuja pystyy 
kokeilemaan Keminmaassa 
myös avantouinnin merkeis-
sä, sillä Kallinjärvelle pääsee 
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Osallistu talvikisaan! Arvaa missä?  
Ulukona Keminmaassa. 
Ulkoilemassa Keminmaassa, hiihtämässä, luistelemassa, kävelyl-
lä, pyöräilemässä taikka vaikka laavulla makkaranpaistossa. Missä 
sinä ulkoilet? Oletko löytänyt uuden paikan upeassa Keminmaan 
monipuolisessa luonnossa? Jaa kuvasi meille! 

Osallistu jakamalla ulkoilukuvasi Facebookissa sekä Instagramis-
sa. Kirjoita tekstiksi ”Arvaa missä? Ulukona Keminmaassa” sekä 
lisää paikka, missä kuvasi on otettu ja lisää hästäg #ulukonake-
minmaassa. Voit osallistua myös lähettämällä kuvasi sähköpos-
tilla kunta@keminmaa.fi aiheeksi kirjoita ”Arvaa missä? Ulukona 
Keminmaassa”. Kirjoita sähköpostiisi kuvauspaikka sekä yhteys- 
tietosi. Osallistua voit 28.2.2023 saakka. Osallistujien kesken arvo-
taan tuotepalkintoja.

Kunnan tiedotuslehti 3/2022                                          14. joulukuuta

uimaan koko talven. Ran-
nalla on lämmin pukukoppi, 
jonne saa avaimen kunnan 
tekniseltä toimelta maksua 
vastaan. Tarkemmat ohjeet 
löydät kunnan nettisivuilta. 
Vinkki: Ajankohtaista hiihtola-
duista, fb-sivut/ ”keminmaan  
hiihtoladut”

Muistutathan lapsia,  
että auramerkit eivät  
ole miekkailua varten! 
Talven tullen Keminmaan 
kunta vastaa ajoratojen, 
pyöräteiden sekä yhdistetty-
jen jalankulku- ja pyöräteiden 
talvikunnossapidosta. Tontin-
omistajalla on omat vas-
tuunsa talvikunnossapidossa, 
sillä tontinomistaja vastaa 
tontille johtavan kulkutien 
kunnossapidosta ja siihen 
liittyen tonttiliittymän koh-
dalle auratun lumen ja jään 
poistamisesta sekä ojarum-
mun avoinna pitämisestä.
Kunta muistuttaakin, että  
tontinomistajat eivät 
työntäisi pihasta tai liitty-
mästä lunta katualueelle.

Tunnetko 72 tunnin 
varautumissuosituk-
sen? Se tarkoittaa, että 
kotona tulisi pärjätä 
kolme vuorokautta itse-
näisesti kotivaran turvin. 

Kotoa olisi hyvä löytyä 
vähintään kolmeksi 
vuorokaudeksi vesiastiat 
(puhtaat ja kannelli-
set), kaupasta ostet-
tua pullotettua vettä, 
helposti valmistettavaa 
ja kaikille perheenjäse-
nille sopivaa ruokaa ja 
lemmikkien ruokaa.

Kotona on myös hyvä 
olla paristoilla toimiva 
radio ja paristoja, paris- 
toilla toimiva tasku-
lamppu ja paristoja, va-
ravirtalähde esimerkiksi 
puhelimen lataamista 
varten, retkikeitin ja 
tulitikut, käteistä rahaa, 
välttämättömät lääk-
keet, joditabletteja,  
hygieniatarvikkeet, 
ensiaputarvikkeet 
sekä käsisammutin 
ja sammutuspeite.

Keminmaan kunta on 
tehnyt varautumis-
suunnitelmaa ja -toimia 
yhteistyössä eri toimijoi-
den kanssa sähkökatkos-
ten varalle palveluiden 
turvaamiseksi. Työ jatkuu 
edelleen läpi talven.

Varautuminen
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Nuoriso-, liikunta- ja kult-
tuuriavustuksilla tuetaan 
järjestöjen, yhteisöjen ja 
ryhmien sekä osin myös 
yksityisten henkilöiden toi-
mintaa. Eniten määrärahaa 
on käytössä liikunta-avus-
tusten myöntämiseen.
 

KEMINMAAN kunta tukee 
myös ensi vuonna kemin-
maalaisia järjestöjä, yhteisöjä 
ja ryhmiä erilaisin avus-
tuksin. Sivistyspalveluiden 
budjettiin esitetään saman-
suuruisia avustusmäärä-
rahoja, kuin niitä jaettiin 
tänä vuonna eri tahoille.

Liikunta-avustuksia olisi siis 
esityksen mukaan haetta-
vana 29 000 euroa, jotka 
myönnetään hakukriteerit 
täyttäville hakijoille. Nuo-
risoavustuksiin on varattu 
4 400 euroa ja kulttuuri-
avustuksiin 3 900 euroa.

”Hakuaikaa on ensi vuonna  
15. huhtikuuta saakka. Ur-
heilustipendit ovat poikke-
us, sillä niitä on haettava 
viimeistään 10. tammikuuta”, 

vapaa-aika- 
sihteeri Sanna  
Jussila kertoo.

”Avustusta 
jaettaessa ar-
vioidaan muun 
muassa hakijan 
tai hakijatahon  
toiminnan laa-
tua ja laajuutta 
sekä toiminnan 
monipuolisuutta.  
Eri avustuksilla 
on hieman eri 
painotuksia ja 
näihin kannattaa  
tutustua ennen  
hakulomakkeen  
täyttämistä”.

Nuoriso-, liikunta- ja  
kulttuuriavustukset autta-
vat vuosittain useita tahoja 
toteuttamaan omaa toimin-
taansa. Avustuksia saavat 
myös yksityiset taiteen 
opiskelijat ja harrastajat. Ur-
heilustipendejä voivat hakea 
Keminmaassa kirjoilla olevat 
alle 29-vuotiaat urheilijat ja 
Keminmaahan rekisteröidyt 
urheiluseurat. Stipendiin 
oikeutettuja suorituksia ovat 

menestyminen SM-tasoises-
sa kilpailussa ja sivistyslau-
takunnan harkinnan perus-
teella hyväksytyt suoritukset.
Sanna Jussila kannustaa 
kysymään lisää, jos jokin 

asia askarruttaa hakume-
nettelyssä. Avustukset 
ovat jo hyvin tiedettyjä ja 
määrärahat ovat riittäneet 
tähän mennessä hakijoi-
den kesken jaettavaksi.

Kalli-Korkeamaa-reitti sorastetaan  
kuntalaisten päätöksellä

Osallistuva budjetointi sai 
kuntalaiset sankoin jou-
koin ehdottamaan, mihin 
kunnan pitäisi käyttää 
10 000 euroa. Määrä-
rahasta kilpaili lopulta 
kymmenen ehdotusta. 
 
Kuva, Lapin materiaalipankki

ENSIMMÄISTÄ kertaa to-
teutettu osallistuva bud-
jetointi antoi kuntalaisille 
suoran kanavan vaikuttaa 
Keminmaan kunnan kehit-
tämiseen. Idea osallistuvan 
budjetoinnin käyttämiseen 
kuntalaisten osallistami-
sessa tuli viime vuonna 
valtuustoaloitteen kautta. 

Osallistuvalle budjetoinnille 
saatiin vuoden 2022 talous-
arvioon 10 000 euron määrä-
raha ja lokakuussa käynnistyi 
kysely, johon vastaamalla 

kuntalaiset saivat ehdottaa 
määrärahan kohdentamista. 
Selkeästi eniten tuli ympä-
ristön viihtyisyyteen liittyviä 
ehdotuksia, mutta myös 
ehdotuksia harrastamiseen 
ja liikkumiseen liittyen.

Kunnanhallitus poimi ehdo-
tusten joukosta yhdeksän 
ehdotusta, joista kuntalaiset 
saivat äänestää parasta 
vaihtoehtoa 10 000 euron 
määrärahan käytölle. Netti- 
kyselyssä ääniä annettiin 
654 kappaletta. Eniten ääniä 
(138 ääntä) sai esitys siitä, 
että Kalli-Kortenivan ynnä 
muiden sellaisten hiihto- 
reittejä kehitettäisiin ja kun-
nostettaisiin maastopyöräi- 
lyyn sopivaksi.

”Määrärahalla sorastetaan 
Kalli-Korkeamaa-reitti, eli sitä 
suojataan ja tasataan. Soraa 

laitetaan niihin paikkoihin, 
mihin se on tarpeellista. Työ  
pyritään tekemään mahdol- 
lisimman pitkälle jo tänä 
vuonna”, kunnossapitomesta-
ri Merja Kemppainen kertoo 
määrärahan käytöstä.

Tänä vuonna Kalli - Korkea- 
maa reittiä on jo kehitetty  
kesäkäyttöä ajatellen 

pitkospuilla ja konetöin 
kuivatusta parantamal-
la. Ensi kesänä reitillä voi 
helpommin kulkea esimer-
kiksi kävellen ja pyöräillen.

”Kalli-Korkeamaa on 
suosittu talvireitti hiih-
toreittinä ja toivottavasti 
kunnostustyöt johtavat 
kesäkäytön kasvamiseen”.

Kalli-Korkeamaa-reitin kunnostus antaa nyt pohjaa kesäkäytön  
kasvamiseen. Kuva: Lapin materiaalipankki

Tarkat ohjeet nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustusten hakemiseen  
ovat Keminmaan kunnan verkkosivuilla. Kohdat löydät, kun klik- 
kailet ensin asukkaille tarjottavista palveluista sivistyspalvelut  
ja niiden alta vapaa-aika. Vapaa-aikaosion alla ovat vielä nuoriso- 
palvelut, liikuntapalvelut ja kulttuuri, joita klikkaamalla löytyvät  
ohjeet kunkin sektorin avustusten hakemiseen

Avustukset ovat jälleen haettavana

Keminmaan Eläkeliiton Raamaryhymä harjoittelee jouluesitystään. Toimintaansa  
he hakivat ja saivat viime vuonna kunnalta kulttuuriavustusta.
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Lapin hyvinvointialue aloittaa  
toimintansa vuodenvaihteessa

”Kunta on meidän kaikkien yhteinen tehtävä”

Tavoitteena on, että muu-
tokset eivät näkyisi kun-
talaisille, kun kunnan so-
siaali- ja terveyspalvelut 
siirtyvät Lapin hyvinvoin-
tialueen järjestettäväksi. 
 

PITKÄÄN ja hartaasti valmis- 
teltu Lapin hyvinvointialue 
aloittaa toimintansa 1.1.2023. 
Tuolloin myös Keminmaan  
kunnan sosiaali- ja terveys- 
palvelut siirtyvät kunnan 
harteilta hyvinvointialueen 
järjestettäväksi.

Hyvinvointialueen pyrkimyk- 
senä on, että vastuuvaihdok-
sesta koituvat muutokset 
eivät näkyisi kuntalaisten 
käyttämissä palveluissa. So-
siaali- ja terveystyön perus- 
palveluita tekevät virkaih- 
miset ja työntekijät jatkavat  

pääosin samoissa töissä ja  
vastaavat samoihin puhelin- 
numeroihin kuin tähänkin  
saakka. 

”Sosiaali- ja terveyspalvelui-
den työntekijöiden sähköpos-
tit ovat yleisesti jo muuttu-
neet, ja meidät työntekijät 
tavoittaa jatkossa osoitteis- 
ta etunimi.sukunimi@lapha.
fi”, kertovat hoiva- ja hoiva-
työnjohtaja Piia Vartio ja joh- 
tava sosiaalityöntekijä Päivi  
Parpala. ”Asiakasmaksut on 
jo päivitetty sekä yhdenmu-
kaistettu, ja ne tulevat voi-
maan ensi vuonna puolella”.

Lapin hyvinvointialue tiedot-
taa mahdollisista muutoksis-
ta myös itse. Parpala ja  
Vartio kannustavatkin kun-
talaisia seuraamaan lehtiä 
ja muuta mediaa sekä Lapin 

hyvinvointialueen omia 
verkkosivuja (lapha.fi). 

Myös Keminmaan kunnan 
verkkosivuilla on linkki 
hyvinvointialueen sivulle. 
Lapin hyvinvointialueen 
yleisiä tiedotteita tulee myös 

Keminmaan kunnan Päiväkeskus Rantatuvan toiminnan on luvattu  
jatkuvan ennallaan myös Lapin hyvinvointialueen toiminnan alettua,  
ohjaaja Pirjo Kehus sanoo.

Keminmaan kunnanjohtaja Hannele Matinlassi on tyytyväinen uuteen 
kuntastrategiaan, joka ohjaa kunnan toimintaa vuoteen 2025 saakka.

Keminmaan kuntastrate-
gia viitoittaa kunnan pää-
töksentekoa ja toimintaa 
vuoteen 2025 saakka.

ELINVOIMAINEN, yrittäjäys-
tävällinen ja yhteisöllinen 
– tätä kaikkea Keminmaan 
kunta on vastavalmistuneen 
kuntastrategian mukaan. 

Vuoteen 2025 saakka tähtää-
vää kuntastrategiaa on tehty 
viime keväästä lähtien. Stra-
tegiatyöhön on osallistunut 
koko kunta, sillä oman ää-
nensä kuuluviin strategiaan 
ovat saaneet viranhaltijoiden 
ja kuntapäättäjien lisäksi 
kunnan asukkaat ja toimijat.

Viranhaltijat ja kunnanval-
tuutetut tekivät suunnittelu-
työtä erityisissä työpajoissa. 
Suunnittelutyön edetessä 
kuntalaiset saivat kolme 
kyselyä vastattavakseen. 
Strategiaa suunnittelevat 
halusivat näin tietää, mihin 
kuntalaiset ovat jo tyyty-
väisiä ja mitä he haluaisivat 
kunnassa vielä kehitettävän.

”Kaikki kyselyistä saamam-
me kommentit ja vastaukset 

olivat erittäin hyviä. Palaut-
teet on otettu huomioon ja 
ne näkyvät nyt uudessa kun-
tastrategiassa. Yhteistyön 
ansiosta uudesta kuntastra-
tegiasta tuli todella hyvä. Se 
antaa meille nyt suunnan, 
mihin kuntaa viedään vuo-
teen 2025”, kunnanjohtaja 
Hannele Matinlassi iloitsee. 

KUNTASTRATEGIA on 
kunnan pitkäntähtäimen 
päätöksentekoa ja toimintaa 
ohjaava tulevaisuuden suun-
ta ja kantava idea. Se näkyy 
konkreettisesti talousarvion 
teossa ja toiminnan suunnit-
telussa. Kunnan toimintaa ja 
tavoitteiden saavuttamista 
arvioidaan säännöllisesti 
laaditun strategian mukaan.
Hannele Matinlassi kertoo, 
että strategiatyön avulla 
selvitettiin Keminmaan 
kunnan tämänhetkinen 
tilanne. Yhteistyöllä kiteytet-
tiin kunnan arvot, joita ovat 
yhdenvertaisuus, vastuul-
lisuus ja turvallisuus. 

”Kaikissa kunnan päätöksen-
teossa ja toiminnassa toimi-
taan näiden arvojen mukaan. 
Loimme myös Keminmaan 
kunnan tulevaisuuden vision. 

Sen mukaan Keminmaa on 
luonnollisesti elinvoimainen, 
yrittäjäystävällinen ja yhtei-
söllinen asukkaiden kunta.
Tähän me kaikki tähtäämme”, 
Matinlassi sanoo. 

JOTTA tulevaisuuden visioon 
päästään, on strategian 
sisälle leivottu neljä ohjel-
maa. Näitä ovat luonnon 
monimuotoisuus, yritysys-
tävällisyys, yhteisöllinen 
asukkaiden kunta sekä 
saavutettava Keminmaa. 
Jokainen ohjelma sisältää 

konkreettiset toimenpiteet, 
joilla strategiaa toteutetaan.

Uudessa kuntastrategias-
sa näkyykin voimakkaasti 
luonnon kunnioittaminen, 
aktiivinen vuorovaikutus 
niin nykyisten kuin tulevien 
yritysten välillä. Asukkail-
le strategia näkyy muun 
muassa tasa-arvoisina ja 
esteettöminä palveluina kai-
kenikäisille. Luontokohteita ja 
kulttuuriympäristöä halu-
taan hyödyntää enemmän, 
mutta niitä kunnioittaen. 

kunnan verkkosivuille. 

”Lähtökohtaisesti siis 
mennään samalla lailla 
kuin tähänkin saakka. Kun 
muutoksia tulee, niin niistä 
kyllä tiedotetaan kuntalaisia”, 
Vartio ja Parpala kertovat. 
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Joulukuu
Vapaa-aikapalvelujen tapahtumia:
la 17.12.2022 klo 10.00-15.00 Jumppamaraton-tapahtuma 
yläkoulun liikuntasalissa
la 17.12.2022 klo 14.00-16.00 varhaisnuorten pikkujoulut 
nuorisotila Kontissa
la 17.12.2022 klo 16.00-22.00 nuorten pikkujoulut nuoriso-
tila Kontissa

Tapahtumat 

Joulu avattiin  
Keminmaassa  
meille kaikille

Keminmaa kehittää 
tonttipörssiä yhdeksi 

parhaimmista 
tavoista löytää 

tontti asuin-, loma- 
tai liikekäyttöön

Tänä vuonna Keminmaan 
joulunavaus pidettiin jo 2. 
joulukuuta Keminmaan 
kunnan tiloissa. Joulun 
avauksessa sytytettiin 
perinteiset jouluvalot ja 
kuultiin koululaisten  
musiikkiesityksiä ja 
muita iloisia esiintyjiä. 

KUNNAN edustajan jouluisen 
puheenvuoron piti valtuus-
ton puheenjohtaja Helena 
Halttu, ennen kuin itse joulu-
pukki vieraili Keminmaalaisia 
tervehtimässä. Joulunava-

Keminmaassa teknisten 
palvelujen vastuulla ovat 
maa-alueita koskevien 
ostojen ja myyntien 
valmistelu, omakoti-
tonttien varaus-, vuokra-
us- ja myyntipäätökset, 
tonttien vuokraamiset ja 
vapaiden tonttien esit-
tely sekä maa-alueisiin 
kohdistuva neuvonta.

Teksti, Jussi Korpi

TEKNISET palvelut ylläpitää 
kunnan tonttipörssiä. Tont-
tipörssi on mahdottoman 
hyvä tapa tutustua tarjolla 
oleviin kunnan ja yksityisten 
tontteihin. Tonttipörssiin on 
jaoteltu asuinpientalotontit, 
liiketontit, loma-asuntotontit, 
määräalat, omakotitalotontit, 
rivitalotontit ja yksityisten 
myynnissä olevat tontit. 
Nämä saa näkymään kaikki 
yhtä aikaa tai yksitellenkin.

Erilaiset tontit on erotettu 
väritunnuksin niin, että tont-
tia etsivä näkee jo väristä, 

uksen ajan kunnantalolla 
oli avoimet ovet ja tarjoilua. 
Musiikkiesityksistä vastasi 
koulukeskuksen oppilaat 
johtajana Ivan Ivanov sekä 
Meri-Lapin JousiKvartetti /duo

Joulunavauksen yhteydes-
sä LC Keminmaa lahjoitti 6 
kappaletta ja ladyt 4 kappa-
letta 150 euron lahjakortteja 
Lahjakorttien lahjoitus on jo 
vuodesta 2020 lähtien ollut 
perinteenä joulunavauksen 
yhteydessä. Hyvinvointipal-
velut välittävät lahjakortit 
vähävaraisille lapsiperheille.

onko kyseessä esimerkiksi 
kunnan tai yksityisen tontti.

Tontti-ikonia klikkaamalla 
avautuvat sivun oikeaan 
reunaan tontin tiedot. 
Tiedoissa ovat esimerkik-
si tontin käyttötarkoitus, 
osoite, tontin pinta-ala ja 
neliöhinta. Lisäksi saatavilla 
ovat tiedot tontin varausti-
lanteesta, tontin omistajasta 
ja yhteystiedot, mistä alkaa 
kysellä kyseistä tonttia.

Tonttipörssissä voi myös 
klikkailemalla erotella, 
minkä alueen tontteja haluaa 
katsella. Kunnan tontteja on 
tällä hetkellä eniten vapaana 
ja myynnissä Pörhölänkan-
kaalla ja Jokisuun alueella.

Yksityisten tonttitarjonta 
painottuu Lassilan seudulle 
ja Kallinkankaalle. Lisätietoja 
saa meiltä kunnasta, mutta 
tonttipörssiä kannattaa kyllä 
katsella, jos on Keminmaas-
ta tontti jo suunnitteilla.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta 2023!

Keminmaan kunta 


