KEMINMAA

Laurilan huolet ja uhat
• Onko Laurilassa ”kylähenkeä”?
• Onko kuntakeskus luonteeltaan nukkumalähiö – tapahtumat muualla?
• Laurilassa ei ole aktiivista Keminmaan omakotiyhdistyksen edustustoa tms.,
jonka kautta helppo järjestää tapahtumia, talkoita tms.
• Tärkeimpänä: huomataanko Laurilan hyvät puolet hyödyntää?
- Tarvitaan lisää aktiivisuutta asukkaiden osalta!

Kehittämistarpeet ja -ideat
Ympäristön viihtyisyys:
• viher- ja puistotöiden avulla, kesätyöntekijät
• omakotiyhdistysten, urheiluseurojen tms. ympäristön kohentamiseen suunnatun talkootyön
mahdollinen rahoittaminen hakemuksia vastaan (koko kunnassa)
• Rantatien kohentaminen virkistyskäyttöön (ns. rantareitti-suunnitelma)
Harrastetoiminnan monipuolistaminen ja kyläyhteisöllisyyden kehittäminen
(avainasemassa koulut/opettajat & kyläaktiivit):
• esim. kykypankki => digivirittimen asennusta, rännien puhdistusta, koiran ulkoilutusta
tai pellillinen tuoreita pullia…
• tyhjien toimitilojen ottaminen käyttöön nuoriso-, seniori- ja harrastetiloina.
Tule sinäkin viihtymään Laurilaan!

Yhteystiedot:
Sirkka Lääkkö, suunnittelusihteeri
E-mail: sirkka.laakko@keminmaa.ﬁ
Kunnatie 3, 94400 Keminmaa
Hille Kanto, kyläaktiivi
Puh: 050 492 8372

Viihdytään Laurilassa!
Laurilan kyläsuunnitelma 2011
Laurila on Keminmaan vireä kuntakeskus upean Kemijoen
äärellä. Sieltä löytyvät kaikki palvelut: kaupat, koulut
ja lukio, terveyskeskus, postipalvelut ja kirjasto – myös
asumiselle on tilaa ja rauhaa.
Laurilassa on palvelujen lisäksi hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet: pyörätieverkosto, uudistettu urheilukenttä, liikuntasalit käytössä myös iltaisin; keskustassa
on lisäksi monipuolinen kuntosali. Kallinkankaan ulkoilu- ja virkistysalue sekä hiihtokeskus palvelevat talvisin
hiihtäjiä, laskettelijoita ja lautailijoita. Kesäisin siellä voi
nauttia myös rikkaasta luonnosta.

Laurilan haaveet ja mahdollisuudet

Keminmaalla on rikas historia, jonka keskus on vuosisatoja sijainnut kyläkeskuksen
alueella. Laurilassa on esimerkiksi ainutlaatuinen, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristökohde, kirkkoympäristö, jossa käy kesäisin vierailijoita
ympäri maailmaa.

Ympäristö- ja puistotyöt kuntoon!
• maisemien avaaminen, risukoiden raivaus
Tyhjät toimitilat harraste- ja kokoontumistiloiksi!
• vanhan kauppakeskuksen tyhjä kiinteistö urheilukentän laidalla nuorisotiloiksi,
päivisin senioreiden käyttöön
• parkkialueet skeitti-/parkourkäyttöön
Kemijoki virkistyskäyttöön!
• puiston penkkejä maisemapaikoille
• soutajia, pieniä purjeveneitä ja jollatoimintaa, surﬀaajia, leijaharrastajia
(leijahiihto, -purjehdus, -lumilautailu), mahdollisuuksia myös retkiluistelulle?
• Rimalinsaari läheisin retkikohde, Uitonranta käyttörakennuksineen ja laitureineen
valmis tukikohta
• suuremman mittakaavan jokihaaveita: soutustadion sekä Keminmaan rantareitti
(rakennettu virkistysväylä jokirantoja seuraillen kaikkien kuntalaisten käyttöön)
Kesäteatteria ja musiikkitapahtumia!
• kirkon ja museon piharinteellä valmis, ympäristöltään omaperäinen
”maaseudun amﬁteatteri” (ks. kuva alla), lisäksi uusi venemuseo/jokigalleria &
kesäkahvila vierailijoille ja paikalliseille
• Kallille bändilava?
Kallijärvestä keskustan helmi!
• ruoppausmaiden tasausalueelle kaikille avoin ulkoilupuisto

Laurilan vahvuudet
Monipuoliset palvelut ja hyvät liikuntamahdollisuudet. Paljon nuoria ja lapsiperheitä. Asukasmäärä ja tiivis rakenne turvaavat palvelut jatkossakin. Monipuolinen harrastetarjonta kansalaisopiston kautta sekä aktiivinen seurakuntatoiminta. Sijainti Kemijoen rannalla tärkeä tekijä. Viihtyisyyttä lisää Kallijärven ympäristö sekä Kallinkankaan vaara metsineen ja marjapaikkoineen. Keminmaan pitkä historia liittyy keskeisesti Laurilan kirkonkylälle.

Laurilan harmit
Viherympäristön hoitoon liittyy puutteita. Nuoriso- ja harrastetilat koetaan tehtyjen kyselyjen perusteella puutteellisiksi. Keskustan tyhjät toimitilat kannattamattomia ja kuntailmeen kannalta ikäviä. Katujen päällysteet osin huonokuntoisia ja alikulkujen turvallisuudessa koettu puutteita risteysnäkyvyyden osalta. Viime vuosien ikävänä piirteenä ollut koulun pihan ja alikulkujen roskittaminen.
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