KYLÄKYSELY

Keminmaan kylät ry

KYLÄSI Hilmakylät (Hirmula,Ilmola,Maula ja Koroiskylä)
1 MITKÄ OVAT KYLÄSI VAHVUUDET ? Miten ne voisi hyödyntää?
Ikivanha asuinseutu. Muistoja tulisi säilyttää ehostamalla vanhoja
rakennuksia esim latoja.
____________________________________________________
____________________________________________________
2 MITKÄ OVAT KYLÄSI HEIKKOUDET ? Miten ne voisi parantaa?
Vanhojen asukkaiden turvattomuus. Toimiva kotisairaanhoito ja
kotiapu/siivousapu kunnalta säännöllisesti.
Lapsiperheitä pitäisi saada houkuteltua kylille.
____________________________________________________
____________________________________________________
3 MITKÄ OVAT KYLÄSI MAHDOLLISUUDET ? Miten ne voisi käyttää
hyväksi ?Matkat eri rientoihin kohtuulliset. Kimppakyydit.
Rauhallinen asuinseutu.
Jokilaiva ja kioski. Kotipalveluapua
____________________________________________
____________________________________________________
4 MITKÄ OVAT KYLÄÄSI KOHDISTUVAT UHAT ? Miten ne voisi
torjua ?
Autioituminen.Lyhytnäköinen bisnesajattelu muuttaa
peruuttamattomasti asutusta.
______________________________________________
____________________________________________________

5 MILLAISENA NÄET KEMINMAAN KYLIEN TULEVAISUUDEN
V. 2020 ? Hilmakylien vastaukset noudattelevat pääosin linjaa: huonolta
näyttää.Työllisyys ja autioituminen palvelut vähenee entisestään.
Yhteistoiminta olematonta.
On niitäkin joukossa jotka näkee tulevaisuuden
valoisana.____________________________________________
____________________________________________________
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6 MITÄ ASIOITA KEMINMAAN KYLÄT RY:N TULISI VIEDÄ ETEENPÄIN KUNTAAN ? MUIHIN TAHOIHIN ? Rekrytoida tielaitokselle
kevyenliikenteenväylän ehdottomasta tarpeellisuudesta. Katuvalot
Hirmulan "hirvisuoralle".Koroiskyläntien kunnostus.Nuoria perheitä pitäisi
saada muuttamaan kylille ja nuorisolle kokoontumis/harrastuspaikkoja.
Toimitilojen peruskorjauksia (ilmolan koulu) ___________________
____________________________________________________

7 MITÄ ASIOITA KYLÄLÄISET VOISIVAT TEHDÄ KYLIENSÄ ETEEN ?
Osallistua tapahtumiin, tutustua toisiin. Aktiivisemmalla toiminnalla
yhteishenkisyyttä ja talkoohenkeä. Ympäristötalkoita enemmän.
Käyttää Ilmolan koulua mahdollisimman aktiivisesti ja vaatia sen
säilyttämistä kylätalona.
_____________________________________________________
8 MITÄ JÄI KYSYMÄTTÄ ? SANOMATTA?Likavesipainostus lopetettava
loputkin kyläläiset lähtevät ____________________
_____________________________________________________
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KYLÄSI Hyypiö-Juokua
1 MITKÄ OVAT KYLÄSI VAHVUUDET ? Miten ne voisi hyödyntää?
Väestön eri-ikäisyys, pieni kylä ei työttömyttä ,muualta muuttaneita
on. Sopiva matka palveluihin. Nuorista perheistä saada
aktiivitoimijoita kylälle
____________________________________________________
____________________________________________________
2 MITKÄ OVAT KYLÄSI HEIKKOUDET ? Miten ne voisi parantaa? Kapea
tie, pyörätie pitäisi ehdottomasti saatava, parempi hyöty
koululaiskuljetuksista eri ikäryhmille. Soraralli. Kylän aktiviteetti
heikko yhteiseen tekemiseen/järjestämiseen.
____________________________________________________
____________________________________________________
3 MITKÄ OVAT KYLÄSI MAHDOLLISUUDET ? Miten ne voisi käyttää
hyväksi ? Uimalampi tuo aktiviteettia koko Keminmaan
alueelta=>toimintaa rannalle kesäisin, ampumarata. Maastoa voisi
enemmän käyttää virkistysmielessä (retket ja esim.
suunnistuskilpailut)
____________________________________________
____________________________________________________
4 MITKÄ OVAT KYLÄÄSI KOHDISTUVAT UHAT ? Miten ne voisi
torjua ?Nuoren väestön poismuttoo, ellei löydy koulutusta
vastaavaa työtä. Edelleenkin pyörätien puuttuminen. Pienet lapset
pyöräilee kapealla tiellä sora- ja turverekkojen seassa.
_____________________________________________
____________________________________________________

1. MILLAISENA NÄET KEMINMAAN KYLIEN TULEVAISUUDEN
V. 2020 ?Kauimmaiset kylät autioituvat väki muuttaa palvelujen lähelle.
Valoisana jos edellämainitut asiat toteutuvat.
____________________________________________
____________________________________________________
2. MITÄ ASIOITA KEMINMAAN KYLÄT RY:N TULISI VIEDÄ ETEENKIITOS !
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PÄIN KUNTAAN ? MUIHIN TAHOIHIN ?
Kevyenliikenteentien hanketta etenki pienten lasten turvallisuuden
vuoksi.__________________
____________________________________________________
3. MITÄ ASIOITA KYLÄLÄISET VOISIVAT TEHDÄ KYLIENSÄ ETEEN ?
Pitää omissa kylissä aktiivista toimintaa yllä. Tuoda kylää julki
aktiivisella toiminnalla.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
9. MITÄ JÄI KYSYMÄTTÄ ? SANOMATTA?____________________
_____________________________________________________
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1. KYLÄSI Itäkoski/Länsikoski
2. MITKÄ OVAT KYLÄSI VAHVUUDET ? Miten ne voisi hyödyntää?
Itäkoski ja Länsikoski Pitää vahvana kemijokea ja sen
maisemaa.Luontoa.
____________________________________________________
____________________________________________________
3. MITKÄ OVAT KYLÄSI HEIKKOUDET ? Miten ne voisi parantaa?
Palveluiden heikkous molemmilla ja suoranainen puuttuminen.
4. Pyörätien puuttuminen ja jokirannan risukot pilaa maisemaa.
____________________________________________________
____________________________________________________
5. MITKÄ OVAT KYLÄSI MAHDOLLISUUDET ? Miten ne voisi käyttää
hyväksi ?Kalanviljelylaitoksen kehittäminen ja jatkojalostus.
6. Joen virkistyskäyttö ja turismi...Uittonäytös kesäisin ja voimalaitoksen
esittely matkailijoille.
____________________________________________
____________________________________________________
7. MITKÄ OVAT KYLÄÄSI KOHDISTUVAT UHAT ? Miten ne voisi
torjua ?Asukkaiden ikääntyminen väestökato palveluiden puuttumisen
takia.______________________________________________
____________________________________________________

8. MILLAISENA NÄET KEMINMAAN KYLIEN TULEVAISUUDEN
V. 2020 ?Mikäli olemassaolevat mahdollisuudet hyödynnetään niin ihan
valoisalta. ____________________________________________
____________________________________________________
9. MITÄ ASIOITA KEMINMAAN KYLÄT RY:N TULISI VIEDÄ ETEENPÄIN KUNTAAN ? MUIHIN TAHOIHIN ? ___________________
____________________________________________________
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10.
MITÄ ASIOITA KYLÄLÄISET VOISIVAT TEHDÄ KYLIENSÄ
ETEEN ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
9. MITÄ JÄI KYSYMÄTTÄ ? SANOMATTA?____________________
_____________________________________________________
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KYLÄSI
_Laurila____________________________________________
1.MITKÄ OVAT KYLÄSI VAHVUUDET ? Miten ne voisi hyödyntää?
Rauhallinen asuinalue, lapsi ja vanhusystävällinen Palvelut toimii mutta
toivotaan enemmäm yhteydenpitoa ja yhteistä toimintaa_
2.MITKÄ OVAT KYLÄSI HEIKKOUDET ? Miten ne voisi parantaa?
Asuntotilanne huono, kokoontumistiloja ei ole, tiestöjen huono kunto
(koetaan vaaralliseksi) Nuorille saisi olla enemmän toimintaa
3.MITKÄ OVAT KYLÄSI MAHDOLLISUUDET ? Miten ne voisi käyttää
hyväksi ? Yhteistyötä asukkaitten kesken enemmän ja tutustuminen
toisiin.Voisi vaikuttaa isommalla joukolla...Muuttoliike takaisin
4.MITKÄ OVAT KYLÄÄSI KOHDISTUVAT UHAT ? Miten ne voisi
torjua ?Työtilanne==>Etelään muutto nuorilla==>Ydinvoimala
Heikkenevät palvelut ja terveydenhuolto
5.MILLAISENA NÄET KEMINMAAN KYLIEN TULEVAISUUDEN
V. 2020 ? Hyvänä ja kehittyvänä mikäli saadaan turvattua nuorten
työllisyys
6.MITÄ ASIOITA KEMINMAAN KYLÄT RY:N TULISI VIEDÄ ETEENPÄIN KUNTAAN ? MUIHIN TAHOIHIN ? Monipuolisuutta enemmäm.
Kokoontumistiloja ja toimintamahdollisuuksia.Kansalaisopistojen
toimintoja ja terveydenhuollon parantamista_
7.MITÄ ASIOITA KYLÄLÄISET VOISIVAT TEHDÄ KYLIENSÄ ETEEN ?
Yhteistyötä kokoontumista ja voimien yhdistämistä.Jokainen
asukas omalta osaltaan huolehtisi asuinympäristön siisteydestä ja
viihtyvyydestä.Keskusteluihin ja lehtikirjoituksiin positiivinen "sävel"

8. MITÄ JÄI KYSYMÄTTÄ ? SANOMATTA?____________________
_____________________________________________________
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KYLÄSI Lautiosaari
1 MITKÄ OVAT KYLÄSI VAHVUUDET ? Miten ne voisi hyödyntää?
Tärkeimmät palvelut löytyy. Paljon lapsiperheitä.Maaseutumainen miljöö.
Koulun ym. muiden tilojen moninaiskäyttö. Tontit myyntiin ja asutettaviksi .
____________________________________________________
____________________________________________________
2 MITKÄ OVAT KYLÄSI HEIKKOUDET ? Miten ne voisi parantaa?
Huonot julkisenliikenteen yhteydet Kemiin. Asemakavoitus asuntusalueen
lanautuminen teollisuusalueelle.Tiet viemärit. Alueen virkistyskäyttö
muunkin kuin Kemijoen osalle...Latuja talvella ja mahdollisuuksia liikkua
lasten kanssa metsässä...Kelkalla poljettuja uria metsään liikkumisen
helpottamiseksi. Kehitys keskittynyt kuntakeskukseen ja
jokisuulle.Tehtaiden päästöt ja mahdollinen ydinvoimala
Simoon._Turvattomat tieosuudet kevyenliikenteenväylät puuttuvat.
Nuorison kokoontumispaikat niin ikään puuttuvat.
___________________________________________________
____________________________________________________
3 MITKÄ OVAT KYLÄSI MAHDOLLISUUDET ? Miten ne voisi käyttää
hyväksi ? Maaseudunomainen miljöö palveluineen. Pitäisi markkinoida ja
pyrkiä saamaan tontteja asuttaviksi ja sitä kautta nuoria lapsiperheitä
lisää.__Palveluita edelleenkin kehittää.
__________________________________________
____________________________________________________
4 MITKÄ OVAT KYLÄÄSI KOHDISTUVAT UHAT ? Miten ne voisi
torjua ?Nuorten muuttaminen töitten perässä muualle (etelään)
Joukkoliikenteen loppuminen/väheneminen voi olla rajoite asuinpaikan
valinnassa.______________________________________________
____________________________________________________

5 MILLAISENA NÄET KEMINMAAN KYLIEN TULEVAISUUDEN
V. 2020 ? Kylien tulevaisuus on kyläläisten käsissä. Ympäröivä alue
kehittyy mahdollisesti suurienkin muutosten tapahtuessa. Kylät ja
asuinalueet toimivat jos asukkaat toimivat.Kunnan tulisi satsata
asukkaiden viihtyvyyteen ja hyvinvointiin.
KIITOS !
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Lapsiperheet muuttavat maaseutumaisemaan mikäli palveluja on
tarjolla..____________________________________________
____________________________________________________
6 MITÄ ASIOITA KEMINMAAN KYLÄT RY:N TULISI VIEDÄ ETEENPÄIN KUNTAAN ? MUIHIN TAHOIHIN ?Viestittää kuntaanpäin
tarpeista...Kevyenliikenteenväylät, ulkoilu/kuntoilureittejä ja tontteja nuorille
lapsiperheille asutettaviksi.Nuorten kokoontumispaikkoja ja vetäjille
yhteiskunnan tuki. ___________________
____________________________________________________
7 MITÄ ASIOITA KYLÄLÄISET VOISIVAT TEHDÄ KYLIENSÄ ETEEN ?
Osallistua niin yleisen viihtyvyyden ja siisteyden ylläpitoon asuinalueilla
ja puhaltaa yhteen hiileen tutustuen ja osallistuen yhteisiin toimiin.
Ideoita uusia ja samoin kehityskohteita. Talkoillen luoda
harrastusmahdollisuuksia eri-ikäryhmille.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
8 MITÄ JÄI KYSYMÄTTÄ ? SANOMATTA?Kylä-ym. Tähän liittyvät
yhdistykset ovat vieläkin monille vieraita...? Miten toimintaa saisi vielä
mielenkiintoisemmaksi ja yhteiseksi. Nettisivut kylille missä kuuluttaa
tapahtumia. Huomioi kyläsi ja naapurisi. _Mistä löytyisi uhrautuvat
vetäjät?___________________
_____________________________________________________
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4. KYLÄSI Liedakkala/Törmä
5. MITKÄ OVAT KYLÄSI VAHVUUDET ? Miten ne voisi hyödyntää?
Rauhallisuus jokimaisemat vahvuutena Pyörätiet motivoisi liikkumiseen
ja turvallisuuteen
6. MITKÄ OVAT KYLÄSI HEIKKOUDET ? Miten ne voisi parantaa?
Palvelut kaukana , harrastusmahdollisuudet huonot, yhteistyö heikkoa
ja tonttien saanti vaikeaa Koulurakennus olisi kylätoiminnalle tärkeä
keskus
7. MITKÄ OVAT KYLÄSI MAHDOLLISUUDET ? Miten ne voisi käyttää
hyväksi ? Yhteistyön tiivistäminen Ne harvat kyläläiset joilla riittää intoa
alkaa jollekkin

8. MITKÄ OVAT KYLÄÄSI KOHDISTUVAT UHAT ? Miten ne voisi
torjua ?Koulunlakkautus ja paine muuttaa taajamaan huonojen
palveluiden ja tonttien saannin takia.
9. MILLAISENA NÄET KEMINMAAN KYLIEN TULEVAISUUDEN
VI. 2020 ? Hyvänä jos asujaimisto säilyy, nuoret pysyy kylällä ja yleinen
aktiivisuus lisääntyy
10.
MITÄ ASIOITA KEMINMAAN KYLÄT RY:N TULISI VIEDÄ ETEENPÄIN KUNTAAN ? MUIHIN TAHOIHIN ?
ry:n toiminnassa mukana enemmän länsipuolen edustajia. Mainostaa
mahdollisille muuttajille muitakin paikkoja kuin sitä ainaista
”kirkonsuoraa”
11.
MITÄ ASIOITA KYLÄLÄISET VOISIVAT TEHDÄ KYLIENSÄ
ETEEN ?
Ottaa mallia esim Viitakoskesta ja pistää porukalla pystyyn jotain
toimintaa.Osallistua enemmän._

9. MITÄ JÄI KYSYMÄTTÄ ? SANOMATTA?____________________
_____________________________________________________
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KEMINMAAN OMAKOTIYHDISTYKSEN KOKOONTUMINEN 9.8.2010 18.30 KÄPYLÄSSÄ
Kyläkohtaiset suunnitelmat Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä
Kuntakohtaiset teemasuunnitelmat Juha Kutuniva
- Lapissa ei vielä teemasuunnitelmia
+ Sovittava kokousaika useampi viikko ennen tapaamista em. henkilöiden kanssa
Keminmaan omakotiyhdistyksen ja Lassilan koulupiirin puolelta asioita:
UIMARANNAT
Ahvenpankki erinomainen ranta lapsiperheille
- ranta jakokunnan, osittain kunnan?
- tieyhteys: kunta avustaa aurauksessa ym => kaikkien käytettävissä; sovittu kellonaika 20.00 jälkeen ei
enää
- uusi kulkuyhteys ja uimarannan varustus kohtuullisesti
Uutelanranta, uittoyhdistyksen / kunnan
Kallijärvi virallinen uimaranta
YMPÄRISTÖN HOITO
- tienvarsien ja jokivarsien siistiminen; hakepuusta maksetaan: kunnan maisemat ovat pääosin epäsiistit
PALVELUT
- pankkien säilyminen kunnassa?, raha-asiat Nordeassa vain klo 13 asti; ikäihmisten asiointilinjojen
aikataulut pankkiasioinnin kannalta?
- mikäli pankkipalveluita haetaan kaupungista, haetaan samalla muita palveluita
-

Digi TV/ TV:n näkyminen MTV3 mm. ei näy KIIREISIN, ihmiset ovat kyllästyneet huonoon
näkyvyyteen
Paavo Romakkaniemi ja Lauri xx kertoneet: jos ei näy, asiakas saa lautasen 50 eurolla + asennus (po.
asentajan toteaman ongelma /lausunto); ristikkäistä tietoa asiasta
ongelmaa Isohaara – Jokisuu – Pörhölä alueilla (osassa kuntaa on kaapeli-TYV, jolloin ei ongelmaa)
voisiko kunnanjohtaja pyytää Digitalta edustajan vieraaksi

TIE- JA ULKOILUALUEET
- Pörhölän kevyenliikenteen väylän jatkaminen molemmin puolin Kiviahon kohdalla olevaa siltaa tai siltaan
asti ainakin; Pörhölänputaan yli menee kaksi lyhyttä siltaa sadan metrin etäisyydellä toisistaan. Kevyen
liikenteen väylä on tarpeen, mutta pitää toteuttaa ihmisten piha-alueita kunnioittaen. Alueella on kasvava
liikenne ja kasvava asutus.
- pyörätie Lassilan koululle
- Lassilankoulun kentälle aita
- katuvalot Pörhölätien loppuosalle
- asfaltinkorjaustyöt (missä?)
- urheilukenttä Jukkis-kioskin takana: pukukoppi
- latuverkostoa on tehty, kesäksi pururatana?
- Valmarinniemen alueen käyttö ja kunnostus
NUORET
- kesätöitä kunnankautta myös vanhemmille kuin nyt (9-luokkalaiseille?)
Kyläkohtaisten suunnitelmien ohella tai sijasta voisi Keminmaassa olla koko kuntaa / kaikkia kyliä koskevia
teemasuunnitelmia - esimerkkejä:
- Nuoret (kokoontumispaikkoja, tapahtumia, kesätyötä)
- Infrahankkeet (kylätalot, uimarannat, liikenneväylät, ulkoilualueet, venelaiturit)
- Palvelut (henkilöliikenne/yhteydet, vanhusten palvelut, ohjelmapalvelut)
- Ympäristö ja sen käyttö (jokivarret, tienvarret, turvallisuus)

KIITOS !

