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Kaikkien väylien varrella

Kylien kehittämissuunnitelma

Tervetuloa Keminmaan kyliin!

Yhteystiedot:
sirkka.laakko@keminmaa.ﬁ
Puh: 040 587 2935
www.keminmaa.ﬁ/kylätoiminta
www.keminmaankylat.ﬁ

LAPIN LIITTO

Keminmaan kylät kutsuvat
• tekemään yhteistyötä • harrastamaan • asumaan

Kylien yhteinen nykytila ja näkymät tulevaan
Hyvät puolet / Vahvuudet

Harmit / Heikkoudet

• Kemijoki maisemineen
• luonto ja marjamaat lähellä
• toimivat kyläyhteisöt
• aktiiviset järjestöt ja harrastus-toiminta
• keskeinen sijainti ja seudun työpaikat lähellä

• palvelut vain suurimmilla kylillä
• viemäröinti kesken itäpuolella
• TV-kanavien näkymisessä ongelmia
mm. Jokisuulla
• puutteet viherympäristön
hoidossa – myös opasteet
• linja-autoliikenteen vähyys

Haaveet / Mahdollisuudet
• jokien ja rantojen hyödyntäminen; mm.
uimarannat, veneily
• reitistöjen huolto ja käyttö
• toimitiloja yhdistyksille
• pyöräteitä kylille
• lapsiperheitä lisää

Huolet / Uhat
• laajakaistahankkeen eteneminen Viitakosken ja
Akkunuksen suunnilla
• rantarakentamisen tiukkuus
• maanteiden turvallisuus ja kunto
• yhteistyötä ja panostuksia tarvitaan
• nuoria ei saada mukaan toimintaan

Jyrä on ollut toivottu vieras kylillä – ja tulosta
on viime vuosina syntynytkin kylillä!

Jyrääminen on joskus tarpeen,
varmempaa on askeltaminen
yhdessä oikeaan suuntaan!

Kylien tarpeet yhteistyökumppaneiden suuntaan
Tavoitteena kylien merkityksen ja
mahdollisuuksien tunnistaminen
Kehittämistarpeet
• kylien merkityksen ja hyvinvoinnin näkyminen käytännössä yhteisöllisyydessä,
hankkeina ja niiden rahoituksessa
• talousarvioon kylille ajoittain myös isompia hankkeita: pyöräteitä kylille;
tieympäristöt ja opasteet kuntoon
• kylien perinne- ja kuvamateriaalin tallentaminen

Kehittämisideat
• kylien tarpeiden esittely valtuustolle
• neuvottelut ongelmakohdista ao. tahojen kanssa
• yhteinen kyläläisiä palveleva hanke: Tuunataan kylät kuntoon ja Aktiivinen kyläpäällikkö
• alueellisen osoitteiston kehittäminen palvelemaan paremmin
mm. pelastuslaitosta – apu löytää perille
Linja-autokatoksia kylillä pääosin on – pyöräteitä tarvitaan lisää!

Kyläsuunnitelman koostamisesta yhdessä kylien kanssa sekä osasta kuvitusta on vastannut Sirkka Lääkkö ja painoasun on tuottanut Tornion Kirjapaino .

Keminmaan kylät kartalla

V. 1997 julkaistiin Keminmaan historia -kirja, joka on tehty usean tahon yhteisyönä. Ensimmäiset
tarkat tiedot Kemijoki-varren alaosan kylistä ja taloista ovat vuodelta 1543: yhteensä viidessä kylässä
oli 92 taloa. Historia on mielenkiintoista luettavaa
– myös Sinulle!
• avataan ovia uusiin kokemuksiin ja tuttavuuksiin
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• suljetaan niitä huolella, vanhankin säilyttämiseksi
Eilen kalastettiin lohta, tänään käydään kauppaa. Tuotannollinen toiminta on merkittävää, niin myös
kylien enää harvoilla maatiloilla. Lähiruokaa tuotetaan myös kasvitarhoilla ja palvelut tarjoavat monille
toimeentulon. Koulutukseen ja hyvinvointiin panostetaan.
Kylät ovat aktiivisia toimijoita ja tuovat tahtonsa julki – tässä!

ASUKKAITA Keminmaassa
yhteensä
1. Laurilan kuntakeskus, josta
1a Keminsuu 270 asukasta
2. Jokisuun alue
3. Liedakkala
4. Törmä
5. Viitakoski
6. Länsikoski
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7. Lautiosaaren vaikutusalue
(keskusta, Pölhö, Ketolanperä)
8. Elijärvi
9. Hyypiö-Juokua
10. Hirmula-Ilmola
11. Maula
12. Itäkoski
13. Puukkokumpu
Muu
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