KEMINMAAN KYLÄKYSELY 2.12.2010

HILMA-kylät (Hirmula, Ilmola.Maula)

(4 vastausta)
1. Plussat?
- Kemijoki-maisema – virkistys, vanhaa rakennuskulttuuria
- Kemijokivasrsi, kauniit maisemat, mukavat ihmiset, Ilmolan koulu
- Kemijoki maisemineen, Rauhallinen asuinseutu, Kylätalo, Hiihtolatuja, Luonto lähellä
- Entinen koulu on hyvä eri käyttöön, Ranta on kesäkäytössä sopiva ajanviettopaikka

2. Miinukset?
- Nuoret ihmiset lähtee pois - autioituu
- Rantakaavoja mökkiasutukseen
- Pyörätie puuttuu
- Maulan koulun käyttö
- Uimaranta puuttuu
- koulu pois, posti pois, Kaupat pois, kauppa-autokin meni pois
- Esim. kukaan ei ole kesällä huolehtinut nurmikon hoidosta ja leikkauksesta kesän aikana, Surkea
juttu.

3. Mitä miinuksille pitäisi tehdä?
- Myös kunnan taholta selväksi rakennetaanko itäpuolelle paineviemär i– vapauttaa omien
viemäröintien tehostajat
- Pyörätiesuunnitelma ja toteutus
- Yrittäjä löytää entiselle koululle
- Yrittää saada ne plussiksi
- Korvaavia palveluita kyläyhd. kautta ja eril. projektien ja hankkeiden kautta
- Saada asiat kuntoon viihtyvyyden saavuttamiseksi

4. Muuta?
- Miten saisi kyläläisiä osallistumaan kylänsä kehittämiseen
- Nuorille työpaikkoja koko Meri-Lapin alueella => jäävät kotikylilleen tai alueelle
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HYYPIÖ

(1 vastaus)
1. Plussat?
- Hyypiössä on hyvä asua

2. Miinukset?
- Kylässä ei ole pyörätietä

3. Mitä miinuksille pitäisi tehdä?
- Tehdä pyörätie

4.

Muuta?
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JUOKUA

(1 vastaus)
1. Plussat?
- Luonto 5300 ha
- 3 asukasta

2. Miinukset?
- Kehitys

3. Mitä miinuksille pitäisi tehdä?
- Matkailu, info, Akkunusjoen rannat perkata, pyörätie
- Akkunusjokeen lohta

4.

Muuta?
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KETOLANPERÄ

(1 vastaus)
5. Plussat?
- Tuttu ja turvallinen kotikylä
- Hyvä paikka autokorjaamoyritykselle

6. Miinukset?
- Yksinäisille vanhuksille ikävä asuinpaikka
- Asemakaavoitus pitäisi saada kylälle
- Palvelut suhteellisen kaukana – oma auto välttämätön!

7. Mitä miinuksille pitäisi tehdä?

8.

Muuta?
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ITÄKOSKI

(2 vastausta)
1. Plussat?
- Rauhallinen asuinalue
- toimia kylätoimikunta

2. Miinukset?
- Kokoontumistilat loppuneet
- Ei enää yhteistä kokoontumispaikkaa

3. Mitä miinuksille pitäisi tehdä?

4. Muuta?
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LAURILA, Keminmaan keskusta, Kirkonmäki

(13 vastausta)
1. Plussat?
- Kalli ja kaupat
- Hillen Grilli, avoimet pappilassa keskiviikkoisin (vain!!)
- Palvelut lähellä (Kemi-Tornio-Haaparanta)
- kaupat ja koulut (2x)
- kaikki tarpeelliset palvelut lähellä
- Harrastuspaikat lähellä samoin palvelut
- Palvelut ikäihmisen näkökulmasta lähellä, kirjasto, terveyspalvelut, pakit yms. Kulkuyhteydet
hyvät
- Palvelut lähellä mm. kaupat, posti, koulut
- Palvelut lähellä
Hyvää joulua! God Jul!

2. Miinukset?
- koulu
- Kemijoessa on likaista vettä, nuorille ei ole paikkoja (talvella on kylmä olla ulkona), joka puolella ei
ole katulamppuja, roskiksia liian vähän
- 1. Liikuntapalveluita kehittämättä, 2. Ympäristö/istutukset hoitamatta kuntakeskuksessa, 3.
Hotelli ym. majoituspalveluja puuttuu
- huono kalaporras
- kalaportaat pitää olla suuremmat
- joku nostaa tonttinsa 1m korkeammalle, eikä kunnalla ole miestä puuttumaan asiaan
- roskaiset paikat ja jonkin verran epäviihtyisä ympäristö
- Ongelmakohtana tulee mieleen Rovaniementien ja Torniontien risteys, samoin Roveniementien,
Asemantien ja Rantatien risteys
- vaatekauppoja ei ole (jos ei ole ajokorttia, ei pääse vaatekauppoihin)
- Bussiyhteyksiä vähän… joka suuntaan… ja kesäisin vieläkin vähemmän
- tiet huonokuntoisia, kävely- ja pyörätiet etenkin, pyöräillessä meinaa niskat mennä paikoiltaan
- Kylien viheralueet ovat kesäisin huonosti hoidettu. Liikenteenjakajien nurmet yleensä leikattu vain
kerran vuodessa

3. Mitä miinuksille pitäisi tehdä?
- poistaa
- Nuorille tulisi järjestää paikkoja, jossa olisi mm. lämmintä, sohvia, biljardi- ja pingispöytiä, erilaisia
pelejä yms. , roskiksia lisää!
- 1. Olemassa olevien kehittäminen ja kunnostaminen, 2. Hoito, istutukset (vihersuunnittelu),
Romutarhan eteen rakennus ja puustoa, 3. Maisemahotelli Kallin päälle t jokirantaan siltojen
viereen.
- Rovaniementien ja Torniontien risteykseen liikennevalot turvallinen vaihtoehto tien kävellen
ylittäjälle
- pitää käydä katsomassa (kalaportaita) siellä missä ne toimii
- roskapönttöjä lisää ja istutuksia kesäisin
- ainakin yksi vaatekauppa voisi olla
- korjata tiet
- Kunta voisi palkata nuoria kesätöihin viheralueiden hoitoon. Esim. 5 hengen ryhmiä, työnjohto ja
vetovastuu kyläyhdistyksille. Yhdistyksissä on vireitä vanhuksia, jotka voisivat hoitaa
nuortenohjauksen kesätöissä. Tämä ei rasittaisi kunnan henkilöstöä juuri lankaan

4. Muuta?
- Urheilukenttä ja Kallijärven kunnostus on parantanut yleisilmettä
- Roskiksiin tuhkakupit, ettei tupakantumppeja olisi joka puolella, kouluun (yläasteen puolelle)
kunnon sohvia
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LAUTIOSAARI

(4 vastausta)
1. Plussat?
- Hyvä sijainti
- Sopiva koko
- kaupat ovat lähellä
- Kykätalo Lautiosaaressa
- Hyvät liikenneyhteydet, kaukoliikenne VR lentokenttä Kemi-Tornio-Haaparanta
- Koulu Pölhön koulu ja Kylätalo
- Kaupat, linja-auto Kemi ja Tornio
- Eipä niitä ole, kuin uusi kauppias uskaltautunut kylälle
- +:ssaa on kun Kemi ja Ruotsi on lähellä ja lentokenttä, että pääsee joskus pois!

2. Miinukset?
- Huonot yhteydet Laurilaan
- Linja-autoyhteydet huonot kaupunkiin päin
- Ympärivuotinen paikallisliikenne kuntakeskukseen
- rakentamattomat tontit
- hoitamaton ympäristö, nuorten musiikkitilat/baari
- Teollisuutta, raskasta sellaista ja rekkaliikennettä tukitaan mummojen mansikkamaille
- Puistoisat metsät tuhottu orgideoineen, eläimineen
- Häiritsee tietokoneita isot hallit, joten laukaisijat vain pelaa. TV-lähetykset häipyy, kun yrittäjät
käynnistää koneensa, joissa älytön meteli. – Ainakin kiinteistöverot VEKEEN, kun eimitään.

3. Mitä miinuksille pitäisi tehdä?
- korjata
- En osaa sanoa, jätän tämän asian päättäjien käsiin (huonot linja-autoyhteydet)
- Taajamaan Lautiosaaren keskustaan nuorten tila
- Kotihoidon vastaaottopalvelupiste keskustaajamaan
- hoidetaan asuinympäristö kuntoon. Voidaan käyttää pitkäaikaistyöttömien työllistämis ja
yhdistyksiä, kyliä
- Valvotut ympäristöluvat ja saastuttava teollisuuskeskitetysti kauas asutuksesta. Saatava kunnon
tie tasapuolisesti ja viemärijärjestelmät
- Enemmän pyöräteitä ja alitustunneleita + nuorille lisää ”kehityspaikkoja”

4. Muuta?
- Odotan innolla muutosta
- Laurilaan kuntakeskukseen tarvitaan monitoimitila iso ”Keminmaa-talo”
- Mitä kyläyhteisöt voi tehdä päättäjiä, mut kunnanjohtajakin kehtaa hakea Hesaan paikan
Keminmaassa saatuaan. Hävettää asua ja pyytää vieraita omalle asuinalueelle.
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PÖRHÖLÄ, vanhan Torniontien puolella

(1 vastaus)
9. Plussat?
- rauhallista aluetta, kauniita joutsenia Porhölänputaalla: sielu lepää
- Palvelut kuitenkin riittävän lähellä

10. Miinukset?
- kunnallinen viemäröinti puuttuu
- Pörhölänputaan Tornion puoli kasvamassa umpeen: silta estänyt virtausta

11. Mitä miinuksille pitäisi tehdä?
- kunnallistekniikan rakentaminen mahdollisimman pian
- kaipaamme myös Pörhölänputaan ruoppausta
12. Muuta?
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VIITAKOSKI

(1 vastaus)
5. Plussat?
- Mukava, rauhallinen paikka asua, luonto lähellä ja metsästysmaat hyvät

6. Miinukset?
- Ei ole kauppaa ja tie huonokuntoinen
- Väki karkaa pois

7. Mitä miinuksille pitäisi tehdä?
- Pitäisi saada lisää asukkaita, lapsiperheitä,
- tie kuntoon ehdottomasti, kunta voisi olla aktiivisempi kuntoon saattamisessa

8. Muuta?

