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KAUPUNKI,
JOKA TEKEE
LUONNOSTAAN
ONNELLISEKSI

Brändityössä kirkastui kärkeen
Kemijärven uniikki ympäristö. Kemijärvi sijaitsee Napapiirillä Lapin järvimailla, jonka kirkkaat vedet kutsuvat
sekä virkistymään että viipymään.

Kemijärven laajat ranta-alueet
sijaitsevat keskellä Lapin upeimpia
tunturikohteita kuten Suomu, PyhäLuosto ja Salla sekä aivan PyhäLuosto kansallispuiston äärellä.
Kaupungin uudeksi sloganiksi valikoitui myös sen omista vahvuuksista nouseva mielentila Onnentunne.
Kemijärven onnellisuus löytyy sen
luonnosta, hiljaisuudesta ja arjesta,
jossa on enemmän aikaa keskittyä
olennaiseen.
–4–

”

Olemme Kemijärvellä koonneet
voimavaramme sekä rakentaneet
yhdessä kaupungille uuden ja
vetovoimaisen brändi-identiteetin.
Uuden brändin keskiössä ovat nyt
alueen luontaiset vahvuudet ja
erikoisuudet.

Kemijärvessä
on nostetta.

Luonnonläheisessä Kemijärvessä
syödään kaiken lisäksi maailman
puhtainta ruokaa. Sen herkullisimmat antimet nousevat alueen
vesistä ja varvikoista. Kemijärvi on
tunnettu mm. hauesta ja kuhasta,
mustikoista, hilloista sekä villiruoasta.
Vesi on myös houkutellut ihmisiä
asumaan alueelle jo kivikaudelta
lähtien. Nykyään Kemijärven eläväinen ja omalaatuinen kulttuuri näkyy
sen moninaisten taide- ja luonto-

tapahtumien muodossa. Kauniin
luonnon lisäksi Kemijärvi on siis
myös rikas kulttuuristaan.
Kemijärvi on myös täydellinen
paikka kiireettömään vapaa-ajan
viettoon. Sen uimarannat yhdistyvät saumattomasti sen valloittaviin
vaaroihin, joista löytyy niin mieltä
rauhoittavat näkymät kuin loputtomat liikkumismahdollisuudetkin.
Lisäksi paikallisessa elämäntavassa
piilee voima, joka tuo varmaa nostetta elämään.
–5–

Toivotamme
Sinut lämpimästi
tervetulleeksi
Kemijärvelle – Lapin
Järvimaille.

Soile Matero
Kemijärven kaupunkI
Ann-Christine Lampela
Kemijärven kaupunki
Kemijärven Matkailu Ry

Suomu on
koko perheen
hiihtokeskus
Napapiirillä.

SUOMUN MÖKIT
www.visitsuomu.com
+358 400 358 557
suomunvuokramokit@gmail.com

MAJOITU KOTOISASTI
RUOKAILE YLELLISESTI

hotelli@mestarinkievari.fi, www.mestarinkievari.fi
+358 16320 7700, +35840 7420618
Kirkkokatu 9, 98100 KEMIJÄRVI

Rantahotelli, juhla- ja pitopalveluravintola.
Majoitusta, pitopalvelua ja rantasauna.
www.uitonniemi.fi
hotelli@mestarinkievari.fi
+358 16 320 7700
+358 40 742 0618

Pitopalvelutilaukset
puh. 050 526 8413
050 558 8372

Suomu
kutsuu
sinua
Vanhojen tarinoiden ja ikiaikaisten uskomuksien
Suomutunturi kohoaa 410 metrin korkeuteen. Suomutunturin patamainen laki on joskus kokonaan pilvien
peitossa ja siitä saattaa tämän komean vaaran nimi
johtua. Lappalaiset, jotka aikoinaan asuttivat kalaisaa
järvimaisemaa saattoivat puhua savutunturista. saamenkielen sana suovva tarkoittaa savua.
Suomutunturille rakennettiin jo vuonna 1965 matkailu- ja laskettelukeskus. Aikoinaan Suomutunturi oli
Suomen suosituin laskettelukeskus, joka on lähtenyt
kipuamaan kohti entisten aikojen loistoa. Se sijaitsee
tasan tarkkaan Napapiirillä, keskellä aavoja erämaita
ja suuria metsiä. Ainoastaan Suomutunturi Rovaniemen kaupungin lisäksi sijaitsee suoraan Napapiirillä,
mikään muu matkailupaikka ei yllä tähän samaan.
Napapiirillä voi kesäisin kokea keskiyön auringon ja
talvisin kaamoksen jolloin aurinko ei nouse lainkaan.
Suomun alue kuuluu maagiseen revontulirenkaaseen
eli maantieteellisesti revontulten esiintymisalueeseen.
Kun ei ole katuvaloja eikä liikenteen melua, voi kuulla
revontulten esittämän sinfonian. Napapiiri tunnetaan
myös kiireen rajana, siellä voit tuntea sen mikä rauha
kätkeytyy hiljaisuuteen.
–6–

Liikenneyhteydet Suomulle

Vasta remontoitujen hotellihuoneiden lisäksi vuokrattavissa on satakunta mökkiä ja huvilaa joissa voit
viettää lomasi. Mökit ja huvilat ovat melkeinpä kaikki
keskenään erilaisia joten jokaisen tarpeisiin löytyy
varmasti sopiva. Mökkivalikoimiin pääset tutustumaan
sivulta www.visitsuomu.com ja www.suomutunturi.fi.

Suomu - koko perheen hiihtokeskus
Tästä koko perheen hiihtokeskuksesta löytyy yhteensä
10 eri tasoista rinnettä, joista neljä on valaistu. Rinteiden ulkopuolella pääsee nauttimaan vapaalaskijan
unelmaa, jyrkkiä pudotuksia, metsää ja mieltä hivelevää
tunturimaisemaa. Murtomaahiihtäjille taas löytyy 70
km latua josta 17 km on valaistu. Laavuja ja nähtävyyksiä on sopivin välimatkoin suksinkin kulkevalle. Latukahvilana toimii Kahvila-Ravintola Tuulenpesä 5-tien
varressa. Moottorikelkkailu on Suomulla suosittua,
onhan Suomun kotikaupunki Kemijärvi, moottorikelkkailun pääkaupunki. Suomulta pääsee kelkkareittiä joka
ilmansuuntaan, aina Jäämerelle saakka.

Kemijärvi on Suomen pohjoisin kaupunki ja samalla
junaliikenteen pääteasema. Yöjuna saapuu Kemijärvelle joka aamu ja lähtee iltaisin aina takaisin. Linja-auto
koukkaa asemalla, josta neljänä päivänä viikossa on
jatkoyhteys Suomutunturille ja Suomutunturilta junalle.
Paras vaihtoehto saapua Suomulle on oma tai vuokraauto. Auton vuokraus onnistuu vaivattomasti Juhan
Autosta Kemijärveltä,www.juhanauto.fi/rent.
Suomutunturi tarjoaa yhteistyössä Kuusamon ja
Rukan kanssa suoran hiihtobussiyhteyden Rovaniemen
lentokentältä ja juna-asemalta ja takaisin neljä kertaa
viikossa. Hinta Suomutunturille on lentokentältä 32
euroa ja juna-asemalta 37 euroa. Varaukset tulee tehdä vähintään 1 vrk etukäteen osoitteesta www.bestofarctic.fi. Lisätiedot: info@bestofarctic.fi, puh. +358 20
7413 710.
Matkahuollon bussit kulkevat Rovaniemeltä Kemijärven kautta Joutsijärvelle, josta matkailuyrittäjiä voi
pyytää hakemaan perille asti, kunhan asiasta on sovittu
etukäteen. Aikataulut tulee tarkistaa aina www.matkahuolto.com.
Jenny Lahtela
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MYYNTI • HUOLTO • VARAOSAT
Kemijärvi
tarjoaa aitoja
elämyksiä
ympäri
vuoden.

TEAM
TUOVIRENGAS OY

KEMIJÄRVI | MYYNTI 016 821 903
VARAOSAT 016 821 506 | HUOLTO 016 821 505

22nd snowwar tournament
since 1994

Come and participate!

Yukigassen European Championship
in Kemijärvi 31.3.-2.4.2017

Welcome!
www.yukigassen.fi

Yukigassen

facebookissa

Aktiivista
lomaa
luonnon
keskellä
Metsien, järvien ja tuntureiden ympäröimä Kemijärvi
tarjoaa aitoja lappilaisia elämyksiä ympäri vuoden. Parhaat maastot eränkävijälle, kiinnostavimmat kohteet
kulttuurista nauttiville ja vauhdin hurmaa hakeville
löytyvät paikallisten opastuksella.
Luonnonrauhaa ja sen elämyksiä voit kokea vaikka
hiljaisella hetkellä laavulla, Pöyliöjärven rannalla tai
kokeilla vanhan ajan saunatunnelmaa yli 100 vuotta
vanhassa savusaunassa. Siellä sielu lepää ja arki jää
kauas.
Talvi antaa mahdollisuuden kokea opastettuja lumikenkäretkiä kauniissa talvisessa vaara- ja metsämaisemassa tunnistaen hangelle jääneitä metsän eläinten
jälkiä. Lumikengillä voit pyrähtää vaikka pilkkiretkelle
kauniille Pöyliöjärvelle. Oman saaliin valmistaminen
nuotiolla antaa mukavan lisämausteen kokemukselle.
Vauhdin hurmaa pääset kokeilemaan rekiajelulla ihanien ystävällisten arktisten Huskien vetämänä
kauniissa maisemassa, niin illan hämärtyessä, kuin
retkellä keväthangilla. Lumettoman kauden aikana voit
tavata Huskyt niiden omassa pihapiirissä. Samalla voit
tutustua pihan muihin eläimiin kuten minipossuihin,
kaneihin ja hevosiin.
Rekiajeluelämyksiä tarjoaa maailman harvinaisim–8–

piin hevosrotuihin kuuluva suomenhevonen. Talvisessa
maastossa leppoisa rekiajelu antaa unohtumattoman
kokemuksen, jota on mukava muistella myöhemmin.
Se tuo myös häivähdyksen entisajasta, jolloin hevosten
merkitys oli arkisessa elämässä suuri. Suomenhevosella ratsastaminen, on myös mainio ja turvallinen tapa
tutustua vaikkapa lumiseen lähimetsään.
Poroajelulla koet Lapin aidoimmillaan. Siihen sinulla
on mahdollisuus aivan Kemijärven lähimaastossa. Poroihin tutustuminen on mieluista puuhaa lapsille. Mikä
sen mukavampaa kuin ruokkia poroa ja samalla rapsuttaa Petteriä turvasta.
Todellista vauhdin hurmaa koet moottorikelkkasafareilla, lyhyemmillä tai pidemmillä. Kilpailuhenkinen voi
koittaa taitojaan jääkarting-radalla Pyhätunturilla. Siinä
sitä vauhtia piisaa.
Kemijärvi - Lapin järvimailla antaa loistavan mahdollisuuden erilaisiin kalastusmahdollisuuksiin. Suomen pisin joki Kemijoki, joka virtaa pohjoisesta läpi Kemijärven
jatkaen matkaansa aina Pohjanlahdelle asti. Paikallisen
eränkävijän ja kokeneen kalamiehen kanssa voit talvella
kokeilla pilkkimistä. Kesällä voit kokeilla vetouistelua,
jigikalastusta tai heitto- ja perhokalastusta.
Kemijärvi on tunnettu monipuolisesta kulttuuritar-

jonnastaan. Taiteesta kiinnostuneilla on mahdollisuus
tutustua paikalliseen taiteilijaan ja hänen tekemäänsä
taiteeseen taidelounaan tai taideillallisen merkeissä.
Samalla saat nauttia hyvästä paikallisesta ruoasta, joka
valmistetaan taiteilijan kodissa taiteilijan johdattaessa
vieraat kertomuksin syvälle teosten maailmaan.
Pohjoisen napapiirin rajalla sijaitseva Suomutunturi
kutsuu nauttimaan monipuolisista ulkoilumahdollisuuksista vuoden ympäri. Talvisin Suomun tuulensuojaisista rinteistä löytyy vaihtoehtoja laskettelijoille
ja lautailijoille lapsista ja aloittelijoista kokeneisiin
rinnekonkareihin. Valittavana on 10 monipuolista ja
vaativuustasoltaan vaihtelevaa rinnettä, joista neljä on
valaistuja ja pisin 1700 metrin mittainen. Kumpuilevassa metsämaastossa kulkevia hoidettuja murtomaalatuja on 70 km.
Lumettomana aikana merkityt retkeilyreitit kutsuvat
nauttimaan metsän hiljaisuudesta ja keskiyön auringosta. Vaeltajan syksyn Suomulla kruunaa revontulet,
joita voi olosuhteiden suosiossa ihailla jo elokuun loppupuolella kaukana kaupungin valoista. Tosin revontulet valaisevat kauniisti myös kaupungin keskustan!
Ann-Christine Lampela
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Kahdeksan
vuoden
aikaa
Vuosi jaettiin kahdeksaan ilmojen ja
sään enteiden mukaan, sillä luonto
on koko ajan muutoksessa ja pohjoisen ihminen katsoo aina huomiseen. Nykyisiä vuodenaikoja täydensi neljä välivuodenaikaa: talvi ja
kevättalvi, kevät ja kevätkesä, kesä
ja syyskesä, sekä syksy ja syystalvi.
Myös Kemijärvellä nämä kahdeksan erityistä vuodenaikaa voi nähdä
ympäröivästä luonnosta.
Vuodenajan kierron aloittaa Pakkastalvi, jolloin vuodenvaihteen
juhlat ovat vaihtuneet hiljaisiin ja
kipakoihin pakkaspäiviin. Päivänvalo
näyttäytyy vain muutaman tunnin
päivässä, mutta se värjää taivaan
mitä kauneimpiin keltaisen sinisen
ja punaisen sävyihin sekä pakkastalven pimeinä ja selkeinä öinä on
myös hyvät mahdollisuudet nähdä
revontulet. Pakkastalvi on myös aktiivista yhdessäolon aikaa, kirpeästä
pakkasesta huolimatta paikallisia
kokoontuu niin urheilutapahtumiin
kuin toreillekin. Vuodenajan tekemistä: moottorikelkkailu, hiihtäminen, laskettelu, lumikenkäily,
revontulet, Snowcross Suomu.
Helmikuun lopulta huhtikuun
alkuun kestävä Hankikantokevät
ajaa ihmiset ulos luontoon hiihtämään ja ulkoilemaan. Jos pimeän
aikaan kokoonnuttiin sisälle ja
toreille, nyt tavataan ulkona liikkumassa ja kalastamassa. Kemijärven hoidetut ladut sekä läheisten
tunturikeskusten Suomun ja Pyhän
ladut ja rinteet täyttyvät ulkoilmaharrastuksista nauttivista ihmisistä.
Tekemistä: hiihtäminen, laskettelu,
pilkkiminen, pulkkamäki, moottori-

Ennen vanhaan Lapissa
ei tyydytty neljään
vuodenaikaan, vaan
vuosi jäsenneltiin
kahdeksaan jaksoon.

kelkkailu, Giant –moottorikelkkaenduro.

tubongaus, korvasienet, juhannus,
Kuvanveistoviikko, Haukiviikko.

Jäidenlähtökevään koittaessa
huhti-toukokuussa ja valon määrän lisääntyessä kesää kohti herää
luontokin uuteen kasvukauteen.
Se on uudistumisen aikaa. Maassa
on vielä lunta, mutta ensimmäiset kasvit ja muuttolinnut alkavat
ilmestymään sekä porot vasovat.
Minne vain luonnossa katsoo niin
näkyy elämää. Viimeisiä pilkkikelejä
viedään ja jäiden lähdöstä veikataan
kunnes nimensämukaisesti jäät
lähtevät ja ihmiset suuntaavat vesille sekä lumesta vapautuneeseen
keskustaan. Tekemistä: Jäidenlähtö,
lintubongaus, pilkkiminen ja kalastus, Yukigassen –lumisotakilpailu

Horsman kukinta aloittaa sadonkorjuun ajan, joka kestää yleensä
heinä-elokuun ajan. Valoisat päivät
lyhenevät ja illat alkavat hämärtyä.
Paikalliset suuntaavat hillasoille ja
marjastamaan, sekä myös metsästetään ja kalastetaan ahkerasti.
Lihaa, kalaa ja marjoja säilötään
talven tarpeiksi. Kemijärvellä järjestetään kesän mittaan useat kalastuskilpailut, joista suurin osa näin
loppukesällä. Erilaiset kyläjuhlat
myös kokoavat väkeä, kuten esimerkiksi Soppelan rantakalajuhlat.
Syksyn selvenevä tulo saa ihmiset
kiirehtimään tekemisiään täyttääkseen kesälle asettamansa tavoitteet. Tekemistä: hillastus, marjastus,
kalastus, sienestys, kyläjuhlat.

Keskiyönauringon aika tarkoittaa
pääosin aikaa jolloin aurinko ei
laske horisontin taakse. Kesäkuun
alusta heinäkuun alkuun asti koko
kaupunki elää miltei ympärivuorokautisessa päivänvalossa. Tänä
aikana otetaan kaikki ilo kesästä
irti; juhlitaan, tanssitaan ja ulkoillaan. Kemijärven ympäröivät vedet
täyttyvät veneilijöistä ja kalastajista
sekä keskustan ja kalkonniemen
uimarannat täyttyvät auringonpalvojista. Kylä- ja tanssitapahtumat
keräävät niin paikallisia kuin lomalaisiakin ympäri pitäjän. Kemijärven
keskiyönauringon ajan suurena
loppuspektaakkelina voi ajatella
suositun Kemijärven Yöttömät Yöt
–musiikkifestivaalin joka kokoaakin
kaupunkiin matkaajia ympäri Suomen heinäkuun alussa. Tekemistä:
Kemijärven yöttömät yöt –musiikkifestivaali, veneily ja kalastus, lin– 10 –

Lumeton aika huipentuu Ruskaajan väriloistoon ensimmäisten
kirpeiden pakkasöiden jälkeen. Metsästyskausi käynnistyy sekä ruskaturistit saapuvat Kemijärvelle sekä
läheisiin tunturikeskuksiin. Ruskan
aikana niin luonto kuin ihmisetkin
valmistautuvat talveen. Kylien ja
alueiden metsästysseurat aktivoituvat ja peijaisia järjestetään. Ruskan
aikaan moni entinen paikkakuntalainen saapuu takaisin kotiseudulleen
varsinkin metsästyksen vuoksi. Tekemistä: vaeltaminen, Ruska Swing,
metsästys, valokuvaus.
Ruskan väriloiston jälkeen sataa
ensilumi. Tätä vuoden pimeintä
mustan lumen aikaa seuraavat
pakkaset jäätävät maan. Päivä on
jo lyhentynyt tuntuvasti ja pimene-

vinä iltoina ihmiset hemmottelevat
itseään sekä kutovat villasukkia ja
keräävät voimia tulevaa talvea
varten. Ensilumen aikana hiihtoa
harrastavat voitelevat jo suksiaan malttamattomana tulevaa
talvea varten. Vaellusreitit ovat
tyhjentyneet luonnossaliikkujista mutta helpotusta hiihtokuumeeseen tuo esimerkiksi Pyhätunturin ensilumenlatu, sekä Pyhän
ja Suomun yleensä marraskuun
alkupuolella aukeavat laskettelurinteet. Muuten luonnossa liikkuminen
keskittyy metsästyksen ja kuntoilun
ympärille. Tekemistä: hiihto, laskettelu, kuntoilu, villasukat, metsästys,
pilkkiminen.
Vuoden kierron päättää joulukaamos, joka merkitsee pitkää pimeää
kautta jolloin aurinko ei välttämättä
nouse horisontin ylle. Kausi ei ole
kuitenkaan aivan pimeä, sillä valoa
kaamokseen tuo joulun valoloisto
sekä öisin taivaalla leiskuvat revontulet. Jouluna vietetään uuden syntymän, valon ja taakse jättämisen
juhlaa. Kaamoksen aikaan levätään
pois kiihkeän kesän uupumus,
nukutaan, syödään ja vietetään yhdessä aikaa. Jouluksi kotiseudulleen
saapuukin paljon entisiä paikkakuntalaisia, joten myös katukuva
elävöityy. Joulun jälkeiset joulupäivä
ja tapaninpäivä ovatkin hyvää aikaa
tavata vanhoja lapsuudenystäviä.
Tekemistä: joulunavaus, yhdessäolo, yöelämä, joulukirkko.
Tommi Haikonen
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Vaikka Kemijärven luonto houkuttelee
helmaansa, Kemijärveltä löytyy monia
mielenkiintoisia kohteita myös
aivan keskustasta.

MINNE TÄNÄÄN
MENTÄISIIN?
Susa`s Bistron
kahvilaravintola
Ranskalaisen matkaoppaan tekijät bongasivat Kemijärven keskustasta viihtyisän kahvilaravintolan. He kertovat LAPONIA matkaoppaassaan 5 parasta käyntikohdetta Suomen Lapissa ja tämä kahvila oli yksi niistä.
Oppaassa kehotetaan maistelemaan tuoreita ja paikallisia tuotteita SUSA`S BISTRON pienessä aistikkaasti
sisustetussa kahvilaravintolassa. Hymyilevä ja iloinen

Susa tarjoaa antaumuksella ja luovuudella suurimmaksi osaksi kotona tehtyä ruokaa. Susa käyttää vain aitoja
raaka-aineita, mm. luomulihaa ja lähialueen puhtaita
antimia aina kun niitä on saatavilla. Kastikepohjat hän
hauduttelee itse. Siinä maukkaan ruoan salaisuus.
Kahvilan leivonnaiset Susa tekee itse ilman paranteita, vehnää tai laktoosia. Hän tekee myös yhteistyötä
paikallisten leipomoiden kanssa. Kiuaspullan porkkanaleivos on saanut paljon kiitosta. Kahvin makuun
vaikuttaa paljon veden laatu. Kemijärvellä vesijohtovesi

”Oi mikä ihana paikka!”
Leppoisalle ja elämänmakuiselle Kemijärvelle saapuva
Lapin matkaaja yllättyy iloisesti löytäessään kiehtovien
ja aidosti lappilaisten vaatteiden ja satumaisten kuosien aarreaitan aivan kaupungin keskustasta Kirkkokatu 8:sta.
Matkallasi haluat ehkä löytää Kemijärveltä mielenkiintoisen ja mieleenpainuvan vierailukohteen, jossa
voit aistia aitoa paikallista elämänmenoa ja tavata paikallisia tekijöitä. Etsit ehkä rakkaillesi aidosti lappilaisia
tuliaisia, jotka välittävät sen saman tunteen, jota
lähdit etsimään Lapin matkaltasi.
Paaperon tunnelmallisessa myymälässä koet
aidon Lapin hengen ja paikallisen tekemisen, näet
Suositusta Siimes-tuotesarjasta löydät tuotteet
– 12 –
tytöille ja pojille!

Paaperon tuotevalikoimasta löydät aidosti
kotimaiset luomupuuvillaiset naisten
tunikat ainutlaatuisissa Paapero®-kuoseissa.

Monipuolinen
palveleva
kangaskauppa
Kemijärvellä
- vaatekankaat
- ompelutarvikkeet
• nauhat • pitsit • napit• helmet ...
- sisustus-ja verhokankaat
- verhotangot ja -kiskot
- verhojen suunnittelu
ja ompelupalvelu

tulee suoraan lähteestä. Erikoiskahvien pavut Susa
jauhaa vasta juuri ennen käyttöä ja näin kahvinautinto
on täydellinen.
Lisäksi Susa`s Bistrossa on mahdollisuus nauttia
paikallisten taiteilijoiden taidenäyttelyistä sekä toisinaan runoista ja elävästä musiikista. Susa`s Bistron
kahvilaravintola on kohde, jota ei kannata ohittaa
Kemijärvellä oleillessa.
Kirsti Kata

värikkäät tuotteet ja kohtaat innokkaat tekijät. Voit
kuulla paikallista murretta, saat tietää mistä Paaperon® kuosien aiheet syntyvät ja voit kokea miltä Lappi
tuntuu ihollasi!
Paaperon kotoisasta myymälästä löydät laajan
valikoiman lapsiystävällisiä ja aidosti suomalaisia lastenvaatteita sekä laadukkaan ja kiehtovan valikoiman
vaatteita aikuisille.
Paaperon tuotteissa yhdistyvät suomalainen
muotoilu, ainutlaatuiset luonnonläheiset kuosit ja
suomalainen ompelutyö. Lapsen huomioivat Paaperotuotteet suunnitellaan ja valmistetaan alusta loppuun
Suomessa ja ne tarjoavat oivan vaihtoehdon laadukasta kotimaista tuotetta etsivälle, paikallisuutta ja suomalaista työtä arvostavalle matkailijalle. Paapero-tuotteet
valmistetaan laadukkaista ja ekologisista neuloksista,
jotka ovat testatusti turvallisia ja sopivat herkällekin
iholle. Kotimainen luomupuuvillaneulos kestää käyttöä
ja pesua ja tuntuu miellyttävältä iholla. Paaperon
tuotteisiin voit tutustua verkossa osoitteessa
www.paapero.fi.
Suuntaa askeleesi Paaperon myymälään ja vietä
ihana ja kiireetön päivä lastenvaatteiden parissa!
Paaperon myymälässä (Kirkkokatu 8) palvelemme
Sinua: maanantaista perjantaihin klo 10 – 17 ja
lauantaina 10 - 14.
Päivi Valle

www.palttina.net

Kirkkokatu 8, Kemijärvi
016 812 226
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Paaperon Linnuttunika ja pipo
luomupuuvillasta –
tyttöjen suosikki!

Omatoimiseen liikkumiseen vuokravälineet:
latu- ja eräsukset, lumikengät, pilkkivarusteet,
eräteltta, soutuvene ja kanootti ym.
Rental equipment for independent human powered
touring: Track and backcountry skis, snow shoes, ice
fishing equipment, tents, rowing boats and canoes, etc.

Kemijärven
musiikkitapahtuma –
tasokas ja vetovoimainen
KEMIJÄRVI
FINLAND

Kalastuksen ja metsästyksen erikoisliike 30 vuotta, perustettu 1986.
Eränkäyntiin liittyvien tuotteiden ja tiedon ykköskauppa Itä-Lapissa.
Fishing and hunting specialist, established in 1986. Number one shop of Eastern
Lapland in Backcountry -related products.

Kari Lukkarinen
urheilusivakka@gmail.com
+358 (0)16 813 567, +358 (0)400 157 737
Annaliisankatu 8, 98100 Kemijärvi, FINLAND

KEMIJÄRVEN
YÖTTÖMÄT
YÖT

www.urheilusivakka.com

Sädetie 1
98530 Pyhätunturi
Lappi, FINLAND
+358 (0)40 778 91 06
info@pyhasafaris.com
www.pyhasafaris.com
www.facebook.com/
pyhasafaris

MOOTTORIKELKKASAFARIT
HUSKY-, PORO-,
JÄÄKIIPEILY- JA
LUMIKENKÄOHJELMAT

Taksipalvelu HAIKONEN

0400 65 65 00

ICEKARTING
ja SAFARIOHJELMAT
040 778 91 06, info@pyhasafaris.com

Syystalvella 2013 Kemijärven kaupungin johtoryhmä ja tapahtuma- ja konserttijärjestäjä Eastway Live –
yhtiön toimitusjohtaja Juha Hytti istahtivat Espoossa
saman pöydän ääreen punnitsemaan mahdollisuuksia järjestää Kemijärvellä tasokas ja vetovoimainen
musiikkitapahtuma. Aikaa ei ollut paljon, sillä tapahtuma piti saada järjestetyksi jo seuravana kesänä,
heinäkuussa 2014.
Vuonna 1973 perustetussa luonnonkauniissa
Kemijärven kaupungissa, vajaan 90 kilometrin päässä
Rovaniemeltä, oli toki järjestetty kesätapahtumia ja
musiikkifestivaaleja jo aikaisemminkin, mutta viimeisimpiin oli valitettavasti liittynyt muun muassa taloudellisia epäselvyyksiä. Nyt kaupungin johto odotti ja
vaati uudelta tapahtumajärjestäjältä kokemusta, näkemystä, ammattitaitoa ja taloudellista selkärankaa.
Tapaamisen tuloksena päätettiin vuotuisesta
Kemijärven Yöttömät Yöt –musiikkitapahtumasta,
jossa yhden kesäviikonlopun aikana esiintyisivät niin
maamme nimekkäimmät huippuartistit kuin paikkakunnan ja Lapin maakunnankin tunnetuimmat kyvyt.
Kesään kuuluvien isojen yleisötapahtumien ja
erityisesti hintavia nimiartisteja vilisevien musiikki– 14 –

festivaalien järjestäminen on aina riskialtista työtä.
Kesäviikonloppuja on kolmen kuukauden aikana vain
kaksitoista ja erilaisia tapahtumia on joka kylässä sekä
kaupungissa viikonlopusta toiseen enemmän kuin riittävästi. Suomessa järjestettävän ulkoilmatapahtuman
taloudellista riskiä lisää tietysti aina myös sää.
Kemijärven Yöttömät Yöt -tapahtuman järjestämiseen Kemijärven kaupungin päättäjät ja paikallinen
yrityselämä sekä tietysti kaupungin asukkaat suhtautuvat hyvin myötämielisesti ja avuliaasti, mutta tapahtuman taloudellinen riski on yksiselitteisesti Eastway
Live –yhtiöllä.
- Niin Kemijärven kaupungin johto ja päättäjät, Kemijärven Kehitys Oy, Kemijärven yritys- ja elinkeinopalvelut kuin matkailupalvelutkin ovat olleet ensi arvoisen
tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Sama pätee
kaupungin aktiivisiin yrittäjiin ja toimijoihin, joita ilman
tapahtumaa olisi ollut lähes mahdoton järjestää. Yhtä
lailla hedelmällistä yhteistyötä on tehty esimerkiksi
Hotelli Pyhätunturin ja Hotelli Suomutunturin kanssa.
Tapahtuman kävijämääräkehitys on kolmen kesän
aikana ollut suotuisa: Ensimmäisenä vuonna, 2014

yleisöä oli paikalla hieman yli 10 000 henkeä, seuraavana kesänä, 2015 noin 16 000 henkeä ja viime kesänä,
yli 17 000 henkilöä.
Kemijärven Kehitys Oy:n tekemän pienimuotoisen
gallup-tutkimuksen perusteella viime kesän festivaalivieraista yli puolet oli naisia. Naisenemmistön selittänee artistikaarti, jossa mukana olivat muun muassa
Antti Tuisku, Juha Tapio ja Jonne Aaron. Valtaosa viime
kesän kävijöistä oli kotoisin joko Kemijärveltä, Lapista
tai Pohjois-Pohjanmaalta.
Gallup-tutkimuksen myönteisimmät palautteet löytyivät kohdasta ”oletko osallistunut tapahtumaan ennenkin”, johon 85 prosenttia vastaajista vastasi ”kyllä”,
kohdasta ”täyttikö tapahtuma odotuksesi”, johon yli 90
prosenttia vastaajista vastasi myönteisesti ja kohdasta
”suosittelisitko Kemijärveä ja tapahtumaa muille”, johon
kaikki vastaajat vastasivat ”kyllä”.
Majoituksen suhteen Kemijärvellä todetaan, että tapahtuman aikaan heinäkuussa muun muassa Mestarin
Kievari, Lohen Lomakeskus, Camping Kemijärvi olivat
käytännöllisesti katsoen täynnä ja asiakkaita riitti myös
Hotelli Suomutunturissa ja Camping Matkatuvalla.
Susanna Kulppi
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LUONTOPOLUT JA
KÄYNTIKOHTEET
MOBIILIKARTTOJEN
LATAUSOHJE
Kemijärven moottorikelkka, patikointi
ja hiihtoladut puhelimeesi.
Näyttääksesi reittejä mobiililaitteessasi, sinun tarvitsee
ladata maksuton Nomadi- sovellus. Sovelluksen voit
ladata osoitteessa app.citynomadi.com tai puhelinmallisi
sovelluskaupasta.
Nopea tapa käyttää Nomadia Avaa Nomadi, valitse
”Hae reittejä” Etsi Kemijärvi tai Suomu hakusanalla.
Lataa kartta puhelimeesi painamalla i-painiketta
ja lisää GPS-yhteys päälle.
Nyt olet valmis luontoseikkailuun!
Vinkki: Sulje mobiilidata ja kulje reitillä
GPS-yhteyden avulla. Näin säästät akkua.
A FREE Nomadic app to view routes from your phone.
Kemijärvi -snowmobile tracks, hiking- and
cross-country skiing tracks on mobile device.
Download app.citynomadi.com. Nomadi is also available
from the application store on your Android, iOS,
and Windows phones.
Open the application, press the magnifying glass on the top
right corner and search ”Kemijärvi” or ”Suomu”.
Select a route and download it by pressing the i-icon.
After downloading the map to your device,
you can close the mobile data from your phone.
Positioning requires the GPS signal, which consumes
the battery power very quickly.

ITÄ-LAPIN SEUTUKUNTA

1.

Oinaan Kylätalo ja Koulumuseo

2.

Kalkiaisvuopajan lintutorni

3.

Kuumalammen puisto

4.

Kotavaaran näkötorni

5.

Honkakankaan metsäpolku

6.

Pöyliövaaran patikointireitti

7.

Joutsijärven bunkkeri

8.

Käsmäjoen riippusilta

9.

Ämmänvaaran luontopolku

10. Suomun lintutorni
11. Suomutunturin ulkoilureitit
12. Raajärven geologinen luontopolku
13. Ulkuniemen luontopolku
14. Kulmunginiemen lintutorni
15. Juujärven maisemareitti

Kemijärven
matkailuinfo

Vapaudenkatu 8, 1. krs.
98100 Kemijärvi
tel. +358 (0)40 1892 050
info.visit@kemijarvi.fi
www.visitkemijarvi.fi
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TILINTARKASTUSPALVEUA JA TALOUSHALLINTOA

Ota yhteyttä
Jaana Wiik puh. 040 774 0054
toimisto@taloushallintoa.fi

www.taloushallintoa.fi

Kemijärven
Hevojalostusliitto
1907 – 2017

110
-vuotta

Kemijärven Ravit
su 23.7.2017

Laihdustus ja
painonhallintaa
Soita ja varaa oma
henkilökohtainen aika.

Cambridge valmentaja
Kirsi Jokela 0400 204 173
Vapaudenkatu 10-12
98100 Kemijärvi
KEMIJÄRVI - SODANKYLÄ - SALLA

KEMIJÄRVEN
HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS OY
Vapaudenkatu 8 A5 (3. krs)
Puh. 016 812 013

Luonnosta
saatava
hyvinvointi on
kiinnostava ja
kasvava trendi
maailmalla.

Luonnonvaratuottaja
koulutusta
Kemijärvellä
Lapin puhtaus ja yöttömän yön
aurinko tekevät Lapin luonnosta
ja kasvillisuudesta ainutlaatuista koko maailmassa. Luonnon
kasveissa on paljon hyvinvointia
lisääviä ja hoitavia ominaisuuksia.
Ihminen on kuitenkin vieraantunut
luonnosta ja enää ei yrttitieto siirry
äidiltä tyttärelle kuten menneinä
aikoina. Nyt on ymmärretty, että
koulutusta alalta tarvitaan ja sitä
saa nyt myös Kemijärvellä.
Luonnonvaratuottaja koulutuksessa opiskelija oppii tuntemaan
luonnon tuotteita ja oppii hyödyntämään niitä erityisesti elintarvikkeina, kosmetiikassa, hoitotuotteina,
perinteisinä rohdostuotteina tai
koristeina. Luonnonvaratuottaja
hyödyntää paikallista luontoa ja viljelee luonnontuotealan kasveja kestävillä viljelymenetelmillä. Opiskelija
ymmärtää ekologista ympäristöä,
– 18 –

tuotteiden hiilijalanjälkiä ja perinnebiotooppien merkitystä.
Luonnonvaratuottajan työ on
monipuolista ja mielenkiintoista.
Alan töitä ovat luonnonmateriaalien keruu ja / tai kasvattaminen
sekä tuottaminen kestävällä tavalla
(jäkälä, sammal, kaisla, paju, kaarna,
mahla, heinä, turve, tupasvilla, nokkonen). Alaan kuuluvat luonnonmarjojen, sienien ja yrttien keruu ja
kaupallinen toiminta sekä jatkojalostus. Läheisiä aloja ovat maa- ja
metsätalous, elintarvikeala ja hyvän
olon ohjelmapalvelut.
Luonnosta saatava hyvinvointi
on kiinnostava ja kasvava trendi
maailmalla ja Kemijärven puhdas
luonto suo täydellisen ympäristön
koulutuksen toteuttamiseen. Lapissa kasvaneet kasvit ovat puhtaita
ja ravinteikkaampia kuin etelässä

OSK AapaLapin kuohuva JuhlaPuolukkajuoma, jossa maistuu
marja.

kasvaneet. Monet ravintolat ovat
kiinnostuneita villiyrteistä, sillä
”villiruoka” on trendikästä kautta
maailman. Luonnonvaratuottajan
toiminta perustuu tuottavuuteen
sekä yrittäjyyteen ja kasvavat
kotimaan- ja ulkomaan markkinat
luovat mahdollisuuksia.
Koulutus on joustavaa ja suoritettavien opintojen sisältö sekä
laajuus tarkennetaan opiskelijakohtaisesti. Osaaminen osoitetaan
pääosin todellisissa työtilanteissa.
Kemijärvelle rakennettiin v. 2015 EU
hankerahoituksella sekä kaupungin
avustuksella koulutukseen soveltuva hyvin varusteltu elintarvikekeittiö sekä suomen ensimmäinen
kosmetiikkakeittiö. Keittiötiloissa on
mm. erittäin hyvät marjojen käsittelylaitteet sekä mahdollisuus harjoitella laajempaakin tuotantoa kuten
40kg:n saippuamassan valmistusta.
– 19 –

Raaka-aineet tuotteisiin kerätään etätehtävinä. Kasvintunnistusvaatimuksena on 130 kasvia. Tunnistustehtäviin kuuluu myös sienien
ja eläinten tunnistamista. Samalla
opitaan havainnoimaan ympäristöä
kokonaisuutena ja ymmärtämään
kestävän kehityksen periaatteet.
Luonnonvaratuottaja koulutuksessa opitaan tekemisen kautta.
Koulutuksessa kartoitetaan mahdollisuuksia työllistää itsensä yrittäjänä tai osana osuuskuntaa. Tähän
mennessä on alkunsa saaneet jo ainakin Aapalappi Oy ja Erämaan Elli
Oy sekä lukuisia yksityisiä yrittäjiä.
Aiemmin on toimintansa jo aloittanut Kaamoskehrä Oy.
Kirsti Kata

A
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A
IST VU

ILO

0

2
JO

SUUTARI
VERHOOMO
OMPELUPALVELU
MAALIT JA SISUSTUS
DNAALIITTYMÄT
Annaliisankatu 2, Kemijärvi
044 0812 390
www.wekko.fi

MATTI KELLONIEMI OY
MAANRAKENNUSTYÖT
Yli 30-vuoden kokemuksella

• kaivinkonetyöt, tienteot, rakennusten pohjatyöt
• murske-, sepeli-, hiekka- ja soratoimitukset
• pyöräkuormaajatyöt
• lavettikuljetukset
• nosturipalvelut
• vaihtolavapalvelut
• viemäri- ja vesijohtotyöt
• multatoimitukset
• teiden lanaus
• hinaukset

matti.kelloniemi@co.inet.fi
Kelloniementie 369, Kemijärvi
Kalle puh. 040 7237 809, Pekka puh. 040 7492 138
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MA - PE
LA

9 - 17
10 - 13

Kotavaaran
NÄKÖTornista
avautuvat
uskomattomat
maisemat aina
kaukaisille
tuntureille
asti.

Kotavaaran
näkötorni
Kemijärvi on hyvä lomakaupunki
mistä on helppo suunnata oikeastaan mihin päin Lappia tahansa
ja itse Kemijärvikin tarjoaa upeat
puitteet retkeilyyn.
Hieno retkeilykohde vain n. 10
km keskustasta on Kotavaaran
huipulla sijaitseva näkötorni. Jopa
ranskalaiset ovat bonganneet tämän upean käyntikohteen ja mainitsevat sen Laponie matkaoppaassa
yhtenä Suomen Lapin hienoimmista kohteista, jota ei kannata ohittaa.
Tornista avautuvat uskomattomat
maisemat aina kaukaisille tuntureille asti. Pyhä- Luosto yhdessä suunnassa ja Suomu toisessa. Kauniita
vaaroja, maalaismaisemaa, kaupunki ja valtaisat vesistöt. Näkymät ovat
henkeäsalpaavat.
Opasteita seuraamalla löytää

helposti perille. Sallaan päin menevältä 5-tieltä Puikkolaan päin ja
parkkipaikalta 400 m nousu kävellen Kotavaaran laelle näkötornille.
Itse näkötorni on teräksinen 13
m korkea entinen palovartijan torni.
Halkoyrittäjä ja eläkkeellä oleva
konduktööri Mauno Kerkelä hankki
tornin vaimonsa Eevan kanssa ja
pystytti sen metsäpalstalleen Isokylän Kotavaaralle luonnonystävien
vapaaseen käyttöön. Tornia myös
huolletaan hänen toimestaan ja se
on hyvässä kunnossa. Kiipeäminen
torniin on kuitenkin omalla vastuulla.
Kotavaaran laelta löytyy näkötornin lisäksi laavu tulipaikkoineen
sekä puucee. Makkaran paistokin
onnistuu, sillä myös kuivia puita
löytyy, kunhan matkailijalla on
– 21 –

omat makkarat mukana.
Näkötornista avautuvat maisemat ovat varmasti näkemisen
arvoiset. Kotavaaran huippu on n.
100 m Kemijärven pintaa korkeammalla. Tornin huipulta saa hyvän
käsityksen Kemijärven vesistöjen
värittämästä maisemasta.
Kotavaaralla on ollut torni
aiemminkin. Sota-aikana siellä oli
saksalaisjoukkojen tähystystorni ja
myöhemmin vuosikymmenien ajan
kolmionmittaustorni.
Kartta. ETRS-TM35FIN- tasokoordinaatit N7398952, E525447
Kirsti Kata

TAPAHTUMAKALENTERI
Suomu Snowcross
7.- 8.1.

Suomi 100,
” Sata veistosta sata
vuotiaalle Suomelle” – näyttely 1.6 .- 31.8

Kemijärven Moottorikerhon järjestämä kansallinen Snowcross
kilpailu on vakiinnuttanut paikkansa kauden ensimmäisenä
”sisäänajo”kilpailuna jossa kuljettajat mittaavat oman vauhtinsa suhteessa muihin kilpailijoihin. Kilpailijoita on ollut jo useana vuonna yli
sata ja viidestä eri maasta. Kilpailu
toteutetaan stadionsnowcross
kisana Suomulla rinteiden lasten
rinteiden alaosassa.
www.giant.fi
www.facebook.com/kemijarvenmk/
järj. Kemijärven Moottorikerho ry.

Kemijärven XXI Kansainvälinen Kuvanveistoviikko 26.6.–2.7
21. Kemijärven Kuvanveistoviikko kokoaa Kemijärvelle jälleen kuvanveistäjiä ympäri maailman. Tule katsomaan
kuinka taide ja kulttuuri yhdistyvät.
www,kemijarven-kuvanveistoviikot.fi
järj. Kemijärven Kuvanveistoviikot ry.

KemijärviOnnen Päivä 1.7

Kemijärvi - Onnen Päivä kutsuu kaikkia
nauttimaan kaupunkielämämme helmistä sekä paikallisten erikoisuuksien
ja makujen markkinoista. Tästä koko
perheen tapahtumasta löytyy varmasti
onnenhetkiä niin perheen pienemmille kuin vähän suuremmillekin!. Päivien
ohjelma nivoutuu yhteen Kemijärven
Kuvanveistoviikkoon.
www.visitkemijarvi.fi
www.kemijarvi.fi
järj. Kemijärven kaupunki

Giant Snowmobile enduro
8.- 9.3.

Giant on Euroopan pisin ja vanhin
moottorikelkkaenduro. Ensimmäisen kerran Giant ajettiin vuonna
1991. Kilpailu on saavuttanut
suuren arvostuksen kuljettajien
keskuudessa ja vanha sanonta
kuuluukin: ”Vain Giant voittajat
muistetaan” Tämä pitää todellakin
paikkansa.
www.giant.fi
www.facebook.com/kemijarvenmk/
järj. Kemijärven Moottorikerho ry.

Yukigassen 31.3 – 2.4

Kemijärven Yöttömät Yöt –
musiikkifestivaali 7.-9.7.2017

Sotaa se on, mutta hullun hauskaa!
Lumisota on riemukas tapahtuma,
tekniikkalaji, porukoiden ja kimppojen yhteinen suoritus tai ” yksi hullu
juttu”. Joukkueet ottavat sen niin eri
tavoin, mutta hauskaa on kaikilla.
www.yukigassen.fi
www.facebook.com/
yukigassenfinland
järj. Yukigassenliitto ry.

Perävaaran tanssit
9.6
24.6
30.6
14.7
21.7
28.7
4.8

Ässät
Merja Juutinen
Mikko Tapio
Janne Raappana
Tommi Soidinmäki
Eija Kantola
Tarja Lunnas
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Kemijärven Yöttömät Yöt musiikkitapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa
kesän ykköstapahtumien joukossa,
kooten musiikinkuuntelijoita niin
läheltä kuin kaukaa. Tapahtumassa
esiintyy kotimaisen musiikin ylivoimaiset ykkösartistit.
www.menolippu.fi
www.lippupalvelu.fi
www.kemijarvenyot.fi
järjestäjä: Eastway live Oy

11.8
18.8
7.9
15.9

Hannu Hautaniemi
Jettiset
Kemijärven työväen viihdeorkesteri
Paikallinen orkesteri

Tarkemmat tiedot voi laittaa:
visitkemijarvi.fi

VUODELLE
Hauki on kala
la 8.7

2017

Maukas makumatka haukiherkkuihin ja Kemijärvellä tuotettuihin
luonnon tuotteisiin! Mukava toripäivä kerää niin lomalaiset kuin
paikallisetkin yhteen.
www.visitkemijarvi.fi
järj. Kemijärven kaupunki

Watercross

(päivä varmistuu myöhemmin)
Pärinää, pärskettä ja upotuksia Kemijärven Watercross -kisat tarjoavat
katsojille vauhdikkaita elämyksiä.
www.giant.fi
www.facebook.com/kemijarvenmk/
järj. Kemijärven Moottorikerho ry.
Yöttömän Yön soutu 20. – 22.7
Euroopan pohjoisin retkisoutu- ja
melontatapahtuma Kemijoen- ja
Kemijärven maisemissa. Tervetuloa
nauttimaan Lapin luonnosta, keskiyön auringosta, paikallisten tarinoista ja lähiruoasta.
www.kemijokiexperience.com
järj. Yöttömän yön soutu ry.

Soppelan
rantakalajuhla 15.7

Rantakalajuhla on Kemijärven
vanhin kylätapahtuma. Tarjolla on
muikkua paistettuna ja savustettuna sekä kampanisu- tai lättykahvit.
Tapahtuma kerää yhteen niin tutut
kuin kyläläisetkin mukavan yhdessäolon merkeissä Kemijärven kauniissa rantamaisemissa. Aito kemijärveläinen tapahtuma parhaimmillaan.
järj. Soppelan kyläyhdistys ry.

Luusuan Luomu–
maraton 15.7

Haasta itsesi ja ystäväsi leppoisaan
kesämaraton juoksuun kauniissa
rantamaisemassa Kemijärven ja Kemijoen rantapenkoilla. Luomumaraton on juostava luonnonläheinen
liikuntatapahtuma. Puolimaraton
ja kymppi juostaan pääosin päällystämättömällä tieosuudella mm.
Kemijoen ylitys riippusiltaa myöten
Luusuan itäpuolelle.
www.luusuankylaseura.fi
järj. Luusan kyläseura ry.

Kemijärven ravit 23.7

Kemijärven Hevosjalostusliiton juhlaravit 110v kerää Peurakankaalle
kaikki raviurheilusta kiinnostuneet
vauvasta vaariin. Päivän aikana on
runsaasti ohjelmaa kaikenikäisille.
www.kemijarvenravit.blogspot.fi
järj. Kemijärven Ravi ry.

Luonnosta hyvinvointia
15.–16.9

Toisen kerran toteutettava Luonnosta hyvinvointitapahtuma kokoaa
luonnosta ja hyvinvoinnista kiinnostuneet yhteen. Päivän aikana
kuullaan aiheisiin liittyviä luentoja
sekä tutustutaan erilaisiin luonnonvara-alan tuotteisiin, palveluihin – ja
hoitoihin.
Tapahtuman keskuspaikkana on
Kemijärven kulttuurikeskus.
www.visitkemijarvi.fi
www.facebook.com/l
uonnostahyvinvointia/
järj. Kemijärven kaupunki

Joulun avaus 25.11

Katso taivasta, tähtiä ja kuuta,
vieläkö joulu on jotain muuta.
Ystävän halaus ja aatos jalo,
tuttua on myös kynttilän valo.
Joulun maun tuntee jo kieli, mutta
tärkein on kuitenkin hyvä mieli.
Joulunodotus käynnistyy Taivaantulien aukiolla.
www.visitkemijarvi.fi
www.facebook.com/
taivaantuletkemijarvi
järj. Kemijärven kaupunki

Uuden vuoden
vastaanotto 31.12

On aika ottaa vastaan uusi vuosi
2018. Kaikkien yhteinen vuodenvaihteen vietto Taivaantulien
aukiolla.
www.visitkemijarvi.fi
www.
facebook.com/
taivaantuletkemijarvi
järj. Kemijärven
kaupunki

– 23 –

Joutsijärvi
taisteluiden
tantereena
Joutsjärvellä on
taisteltu useasti

Joutsijärven kylä sijaitsee Venäjälle vievän tien varrella. Nykyiselle
rajalle on linnuntietä vain noin 40
km. Kylämaisemaa hallitsee järvi- ja
jokilaakson rehevä kasvusto. Kylää
halkovat vesistöt ja maantie ovat
toimineet kulkureitteinä idän ja
lännen väliselle kaupankäynnille
jo vuosisatoja. Rautatie jouduttiin
rakentamaan Kemijärveltä Joutsjärven kautta Kantalahteen Talvisodan
jälkeisen Moskovan rauhan ehtojen
mukaisesti vuonna 1940.

Isoviha 1713-1721, Talvisota 19391940 ja Jatkosota 1941-1945.
Talvisodan aikana rintamalinja
pysähtyi Joutsjärven vesistön äärelle, jonka länsirannalla olivat suomalaiset ja itärajalla viholliset. Neuvostoliittolaisten tarkoitus oli katkaista
Salla- Kemijärvitie ja päästä esteettä
etenemään kohti Rovaniemeä ja
edelleen kohti Ruotsin rajaa. Taistelut vyöryivät Joutsijärvelle Vuosamon ja kylän keskustan kautta
yltyen rajuiksi. Koko Suomen Lapin
kannalta ratkaiseva taistelu käytiin
20.12.1939 Mäntyvaarassa, missä
Itä-Lapin miehistä koottu, levossa
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ollut Sallan pataljoona (ERP17)
yllätti vihollisen. Taistelua käytiin
neljä tuntia pimeässä puukoin ja
pistimin. Repullinen mies oli vihollinen ja reputon mies suomalainen.
Suomalaiset voittivat taistelun. Vihollisia kaatui noin 300, suomalaisten tappiot olivat 17 kuollutta ja 29
haavoittunutta. Mäntyvaarassa on
Vilho Aallon suunnittelema muistomerkki, jossa lukee teksti: ”Tässä
auttoi Herra”.
Suomen puolustusmahdollisuuksia haluttiin parantaa heti
Talvisodan jälkeen ja niin rakennettiin Salpalinja. Joutsjärvi kuului
Salpalinjan pääpuolustusasemaan
Lapissa ja sen viisi betonibunkkeria

Silmälääkärit
M. Ollila ja E. Vatjus
Puh. 016 813 349

LIIKEKULMA • 98100 Kemijärvi
Puh. 016 813 349
www.koillis-optiikka.fi

kursulainen

Joutsjärvellä
on taisteltu
useasti

www.kursulainen.fi

Isoviha 1713–1721
Talvisota 1939–1940
Jatkosota
1941–1945

ovat koko Salpalinjan pohjoisimmat.
Yksi betonibunkkereista on kunnostettu bunkkerimuseoksi. Tämä
teräsbetonibunkkeri oli joukkueen
eli noin 40 miehen majoituskorsu.
Museossa on helppo aistia sotaajan tunnelma. Bunkkeriin on entisöity makuulaverit ja pöydät ja esillä
on ammuksia, varusteita ym. ympäristöstä löytynyttä rekvisiittaa sekä
valokuvia ja sotahistoriaa. Joutsjärveltä löytyy myös estekivilinjaa,
juoksuhautoja ja estekivilouhimoita,
mutta näissä kohteissa kulkemista ei turvallisuussyistä suositella.
Betonibunkkerimuseo on helppo
löytää opasteiden avulla Sallan tien
varrelta vain noin 500m tiestä.

Joutsjärven kylä oli saksalaisten suuri huoltokeskus, jossa asui
vakituisesti noin 1000 saksalaista.
Kylässä oli mm. sairaala, sairasmaja, koirakoulu ja varastotiloja.
Joutsjärven kyläläiset olivat Talvisodan aikaan evakossa Kemijärven
Tapionniemen kylässä sekä Tornionjokivarressa. Lapin Sodan eli
saksalaissodan aikana kyläläiset
olivat evakossa Ähtävällä ja muualla
Keski-Pohjanmaalla.
Betonibunkkerimuseo on mielenkiintoinen Suomen historiasta
kertova käyntikohde Koillis-Lapissa.

KOKOUS- JA JUHL AHUONEISTO

AnnaBriitta
Puh. 040 74 98 655

Julisteet

u

Jättikuvat

u

Kirsti Kata
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Mainostekstiilit

u

4-väritarrat

u

Mainoskilvet

& 0400-391 839
mainosvaltti@saunalahti.fi
www.mainosvaltti.fi
Luusuantie 8, Kemijärvi
Tekstiilipainatukset

Kemijärvi ja -joki ovat hyviä ja monipuolisia lintukohteita, joista löytyy nähtävää aina kun vesialueet ovat sulia,
käytännössä huhti-toukokuun vaihteesta marraskuun
alkuun saakka. Linturetkikohteena jo pelkästään
kaupungin keskusta-alue on vertaansa vailla.
Kaupungin edustan rantalietteet ovat yksi koko Lapin
parhaita lintupaikkoja keväinä, jolloin vesi on alhaalla.
Tällöin alueella lepäilee useita satoja vesilintuja ja kahlaajia joukossaan Jäämerelle matkaavia läpimuuttajia
sekä harvinaisuuksia. Myös syksyisin kaupungin edustalle kerääntyy enimmillään satoja vesilintuja, kuten
lukuisia mustalintuja ja uiveloita. Syksyn näkyvin laji on
laulujoutsen, joita on laskettu Pitkänsillan ympäristöstä
kerralla jopa 1600 yksilöä. Aivan kaupungin keskustan
edustalla havaittuja harvinaisuuksia ovat
muun muassa vuoden 2009 amerikanjääkuikka, 2010 isovesipääsky ja 2012 amerikanhaapana.
Käytännössä kaikki kaupungin rannat
Alakallaanvaaran ja Särkikankaan välillä ovat hyviä tarkkailupaikkoja. Myös
keskustan kupeessa sijaitsevilla Pöyliö-

järvellä ja Kuumalammella on monenlaista nähtävää.
Kävely- tai pyöräretki rantoja seuraillen vaikkapa reitillä
sairaala - Kuumalampi - venesatama - Pitkäsilta - Taiteilijaniemi - Riekonniemi – Pöyliöjärven venesatama - uimaranta - Puuttoniemi tarjoaa todennäköisesti monia
mielenkiintoisia havaintoja ja varmuudella kauniita
maisemia.
Kemijärven keskustan kesäiseen äänimaisemaan
kuuluvat kaakattaen järvelle kalastamaan saapuvat
kaakkurit ja hyönteispyynnissä käkättävät pikkulokit.
Kaupungin rannoilla pesii useita vesilintuja, joista
mielenkiintoisimpia ovat härkälinnut, ja viime vuosina
on tehty havainnot myös harmaasorsan ja punasotkan
pesinnöistä. Nämä kolme lajia ovat meillä aivan levinneisyysalueensa pohjoisilla äärirajoilla.
Lintuharrastajien keskuudessa Kemijärvi tuli valtakunnallisesti tunnetuksi vuosina 2001 - 2010
silloisen Stora Enson sellutehtaan jätevesijärvellä viihtyneistä tiibetinhanhista. Vuonna
2008 täällä päästiin todistamaan jopa lajin
ensimmäistä ja toistaiseksi ainutta pesintää Suomessa. Samalla tehdasalueella
asui pitkään äärimmäisen uhanalaisia
rantakurveja ja kesällä 2016 siellä nähtiin

Maakotka pesii
mielellään
alueemme
vanhoissa
metsissä.
Kuva Pirkka Aalto
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harvinainen mustanmerenlokki, jota katsomaan saapui
useita kymmeniä bongareita eri puolilta Suomea.
Edelliset laajalti lintubongareita Kemijärvelle houkutelleet harvinaisuudet olivat kesäkuussa 1995 Isokylältä
löytynyt Suomen ensimmäinen sinirastas ja kahteen
eri otteeseen eli vuosina 1995 ja 2000 Joutsijärvellä
tavattu neitokurki.
Kemijärven keskusta on puistoineen ja istutuksineen vihreä keidas havumetsien ja vaarojen keskellä
ja myös Kemijoki ja -järvi ohjailevat lintujen liikkeitä.
Kaikkiaan lintuja näkyy kaupungilla paljon ja seassa on
usein yllättäviäkin vieraita. Kemijärvellä ei linturetkelle
tarvitse siis välttämättä lähteä kaupunkia kauemmaksi.
Muita hyviä linturetkikohteita ovat eri puolilla kuntaa
sijaitsevat neljä lintutornia eli Pyhätunturin Tunturiaavan, Luusuan Kulmunginniemen, Kalkiaisen Myllykummun ja Suomun Suomujoen tornit. Kokemisen
arvoisia paikkoja ovat myös alueemme monet kylät,
joissa näkee muun muassa viljelysmaiden lajistoa.
Vanhojen metsien lintuja löytyy puolestaan vaikkapa
Pyhätunturin rinnemetsistä ja suolinnustoa alueemme
aapasoilta.

Varaa mökkisi Pyhältä

alk. k
70e/vr

www.pyhahippu.fi
Fintravel Kemijärvi
Järjestää räätälöityjä matkapaketteja Suomen lisäksi mm. Norjaan, Ruotsiin, Viroon ja Venäjälle sekä Eurooppaan. Matkoilla on mukana matkanjohtaja tai asiantuntijaopas ryhmän toiveen mukaan. Teemme päiväretkiä Itä-Lapin alueelle Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken
käyntikohteisiin paikallisen oppaan johdolla. Kierroksen aikana näemme
myös tv-draaman Taivaan Tulet kuvauspaikkoja.

Pirkka Aalto
Päivi Kostamo puh. 040-344 7777
paivi.kostamo@fintravel.com
www.fintravelkemijarvi.fi - facebook Fintravel Kemijärvi

Kemijärvi –
joutsenten ja
kaakkureiden
kaupunki

Peltoniemen Kone Oy

• maanrakennus • sora-, murske-, hiekka- ja
multatoimitukset • jätevesijärjestelmät
• pyöräkonepalvelut • kaivuutyöt • traktorikaivurityöt

Tiibetinhanhi
on pesinyt
Suomessa vain
kerran –
vuonna 2008
Kemijärvellä.
Kuva Pirkka Aalto

Tarjouspyynnöt/tilaukset
puh. 040 544 6810
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peltoniemi.pasi@suomi24.fi
www.peltoniemenkoneoy.fi

i RavintolaKemijärvellä
s
u

U

Runsas
LOUNASBUFFEE
ma-pe 10–16

Arabialueen ja Intian keittiöiden parhaat palat Sinulle ja perheellesi.
Reseptit ovat kulkeneet sukupolvelta toiselle muuttumattomina ja siksi
ruoan luonteeseen kuuluvat hyvät raaka-aineet ja käsityö. Ruokailu on
rentoa ja mutkatonta, meillä ei kravatti kiristä.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi tutustumaan meihin ja ruokiimme.

ma-to 10-18:00
pe 10- 19.30
la
10-19.30
su
suljettu

Kukka-, hautaus- ja kehystyspalvelut
Mökkien vuokrausta

www.kukkatori.fi

Vapaudenkatu 8
98100 Kemijärvi
Puh. 044 231 4422

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
sekä kylmälaitteiden

VASTAANOTTO ja
KIERRÄTYSLAITOS

Avoinna
ma-pe
7:30-16:00
ELWIRA OY
Teollisuustie 4
98100 Kemijärvi
040 738 7531

PESULAPALVELUA
• Matot, verhot, täkit, tyynyt...
• Kemialliset pesut
• Liinavaatevuokraus
• Kuljetuspalvelu
• Haalareiden pesu

Nopea toimitus!

Kysy tarjous!

Puh. 0440 525 440, 0440-765 203
Varastotie 18, 98100 Kemijärvi
www.kemijarvenpesuyhtyma.fi

KiPa
Kujala Oy

siistii

kemijarven.kiinteistopalvelu@pp.inet.fi

Päivystys 040 1979 344
Toimisto:

Vapaudenkatu 10-12
Kemijärvi
040 676 2850
Työnjohto: Jari Kujala 045 264 7630
Kiinteistösihteeri / Siivousvastaava:
Ulla Kujala 040 676 2850

Lapin läänissä 30 vuoden työkokemuksella
luotettava maanrakennusalan ammattilainen.

Nykyaikainen ja monipuolinen kalusto lisävarusteineen.

Ruopsantie 49, 98100 Kemijärvi
www.lapinkaivupalvelu.fi
Ari Ruopsa 0400 391 663
ari.ruopsa@lapinkaivupalvelu.fi
Oiva Ruopsa 0400 394 028
oiva.ruopsa@lapinkaivupalvelu.fi
Kunnallistekniikka, maarakennustyöt, ojitukset,
lumityöt, lavettikuljetukset, tietyöt, maatoimitukset,
imetyskentät, maalämpötyöt, talonpohjat,
iskuvasaratyöt, purkutyöt.
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Kaikkialla
Lapissa...
...ota osaava kaveri
Maanrakennusurakointi
Maa- ja kiviaineskauppa
Voiteluaineet ja
Polttonesteet
Likakaivojen tyhjennykset

0400-886 500

Valmistettu käsityönä

Suomalaista muotoilua
ja käsityötä

Kuusipuu Lumi

• kolminkertainen lakkaus ja hionta
• käsinvalittua vähäoksaista koivua
• valmistetaan asiakkaan mittojen mukaan

KULMASOHVA
Trend-kankaalla

1295,-

KUUSIPUU
WOOD CONCEPT
Aitoa koivua

Kuusipuu Saana

KULMASOHVA
Trend-kankaalla

2995,-

TOIMITAMME TUOTTEITA VALTAKUNNALLISESTI!

KUUSIPUU

Vapaudenkatu 4, Kemijärvi • Puh. 040 8446 402
Palvelemme ma-pe 10-18, la 10-15, su 12-16
jussi@kuusipuudesign.com

Polar Tuntispot
Päivän hintaan
Nykyaikainen, sähköpörssiin sidottu sähkösopimus, jonka
hinta seuraa markkinahintaa tunnin tarkkuudella.

Lapin BIO+
Ekologisesti lappilainen
Lapin BIO+ -sähkösopimus on ekologinen valinta.
Lapissa tuotetun sähkön energialähteitä ovat mm.
metsähake, kuori, tuuli ja vesi.

Edullista
sähköä meiltä!

Lapin Takuu
Taatusti vakaa
Lapin Takuu on edullinen sähkösopimus, joka antaa
pitkäaikaista ja pysyvää turvaa.

Tee nyt järkevä lappilainen sähkösopimus.
Kaikkialle Suomeen!

Tee sähkösopimus osoitteessa:

www.energiapolar.fi
puh. 016 331 6100
asiakaspalvelu@energiapolar.fi
Koskikatu 27, PL 8013
96100 Rovaniemi
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Kemijärven Saavutettavuus
Lentäen
Rovaniemen lentokenttä ja Kuusamon lentokenttä sijaitsevat vain
hieman reilun tunnin päässä Kemijärveltä. Rovaniemelle lentää Finnair
ja Norwegian. Kuusamoon lentää
Finnair ja SAS.

Kemijärvelle 84 km,
Rovaniemen lentoasemalta
Kemijärvelle 146 km,
Kuusamon lentoasemalta

KULJETUKSET KEMIJÄRVI – SUOMU – KEMIJÄRVI

Kemijärvi Rautatieasema
Asematie 4, 98120 Kemijärvi
Kemijärven jatkoyhteydet Suomutunturille ja Pyhä-Luoston alueelle
ja Sallaan.

Linja-autolla

Möllärin Linjat Oy:n
bussi käy lentokentällä
seuraavasti:
ROVANIEMI – LENTOKENTTÄ – KEMIJÄRVI
Rovaniemi
11.30
15.30
17.55
Lentokenttä
11.40
15.40
18.05
Kemijärvi-Salla pysäkki on seuraavasti: käänny pääovesta
oikealle ka kävele oikealle. Bussi odottaa, mutta ei hae
sisältä.

Þ

Paluu
19.00
18.55
18.00

Aamujunan ollessa myöhässä aikataulusta kuljetus odottaa junan saapumisen. Kuljetuksen toteuttaja on Kemijärven Taksikeskus Oy.
Kutsutaksiliikenteen varaus: Soita varaus numeroon 0200 99300 ja mainitse Suomun kutsutaksi.
Meno: Varaukset rautatieasemalta Suomulle viimeistään tulopäivää edeltävänä iltana klo 21.00 mennessä.
Paluu: Varaukset Suomulta rautatieasemalle viimeistään paluupäivänä klo12.00 mennessä.
Matkan hinta: 10 euroa /suunta, alle 12 v. 5 euroa /suunta. lipun hinta sisältää lasketteluvarusteiden ym.
matkatavaroiden kuljetuksen.
Kohderyhmät: Kemijärvelle aamujunalle klo 9.00 tulevat Suomun asiakkaat (hiihtolomalaiset, mökkiläiset ym.)
ja Suomulta klo 19.40 iltajunalle menevät Suomun asiakkaat.

ROVANIEMI – KEMIJÄRVI – JOUTSIJÄRVI – SUOMU – (SALLA)
Matkahuollon bussit kulkevat Rovaniemeltä Kemijärven kautta Joutsijärvelle. Aikataulut tulee tarkistaa aina matkahuolto.com. Sivuilta löytyy myös kyytejä, joita ei ole alhaalla listattuna. HUOM! Joillakin reiteillä on bussinvaihto
Kemijärven linja-autoasemalla.
Meno 					
Ma - Pe 		
La
Maanantai - Perjantai
11.35 17.50 17.50 Rovaniemi linja-autoasema
13.10 19.05 19.05 Kemijärvi linja-autoasema
13.30 19.30 19.30 Joutsijärvi (K-Kyläkauppa Kelloniemi)
Þ

Linja-autolla maisemat vaihtuvat
matkustaessasi. Linja-auto verkosto
kattaa koko Suomen. Matkahuollon
sivuilta voit valita itsellesi sopivan
reitin Kemijärvelle. www.matkahuolto.fi
Kemijärvi Matkahuolto/
linja-autoasema
ABC – huotoaseman yhteydessä.
Pajulantie 2, 98100 Kemijärvi

		
Meno 			
		
9.10
Kemijärvi rautatieasema
		
9.15
Kemijärvi linja-autoasema
		
10.00 Suomu (Hotelli Suomutunturi)
Þ

Junalla pääset mukavasti kauempaakin. Sähköistetty Yöjuna Helsingistä Kemijärvelle kuljettaa sinut
aamuksi perille suoraan kaupungin
keskustaan.
Kemijärvelle kulkee myös autojuna Helsingistä. Kun autokin kulkee
junassa, voi koko perhe rentoutua.
Hyvin nukutun yön jälkeen ajaminenkin taas maistuu. Tarkista autojunan aikataulu VR:n sivuilta.

KUTSUTAKSILIIKENNE KEMIJÄRVEN RAUTATIEASEMA - SUOMU JA SUOMU - KEMIJÄRVEN RAUTATIEASEMA
AIKATAULUT (tarvittaessa joka päivä) 1.12.2016 – 1.5.2017
Vuorot aamujunalta / iltajunalle, juna saapuu Helsingistä Kemijärvelle klo 9.00 ja
			
lähtee klo 19.40 Kemijärveltä Helsinkiin.

Þ

Junalla

Paluu
Ma - Pe 		
9.50
11.55
8.30
10.25
7.40
09.21

La
17.05
15.35
15.13

JATKOYHTEYS SUOMULLE, KATSO ALLA
KUTSUTAKSILIIKENNE JOUTSIJÄRVI – SUOMU – JOUTSIJÄRVI 1.12.2016 – 1.5.2017
Jatkoyhteydet Joutsijärveltä Suomulle Rovaniemi-Kemijärvi-Salla vuoroilta ja paluuyhteydet Suomulta Joutsijärvelle Salla- Kemijärvi- Rovaniemi vuoroille. Kuljetuksen toteuttaja on Majasuo Taksi.
Menokuljetus Suomulle lähtee varauksesta Joutsijärvellä K-Kyläkauppa Kelloniemen pihalta.
Paluukuljetus Joutsijärvelle lähtee varauksesta Hotelli Suomutunturin pihalta.
Kutsuliikenteen varaus: Soita varaus numeroon 040 521 2999 tai 050 082 0331 ja mainitse Suomun
kutsutaksi.
Meno: Varaukset Joutsijärveltä Suomulle viimeistään 3 tuntia ennen linja-auton saapumista Joutsijärvelle.
Paluu: Varaukset Suomulta Joutsijärvelle viimeistään 3 tuntia ennen linja-auton lähtöä auton Joutsijärveltä.
Matkan hinta: 5,00 euroa /suunta, lapset (alle 12 v.): 2,50 euroa /suunta.
Kohderyhmät: Suomulle Rovaniemen rautatieasemalta ja lentoasemalta menevät matkailijat ja heidän paluuliikenne.
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Ahvensalmen kenttä, KEMIJÄRVI 7.-8. heinäkuuta

Pohjoissuomen suurin
musiikkifestivaali tarjoaa
jälleen edustavan valikoiman
Suomen huippuartisteja!
Su 9.7. Kirkkokonsertti Kemijärven kirkossa.
Majoituspakettien tiedustelu/myynti:
Kemijärven Matkailuinfo: info.visit@kemijarvi.fi / puh. 040 189 2050
Hotelli Pyhätunturi: myynti@pyha.fi / puh. 08 8600 400
Hotelli Suomutunturi: myyntipalvelu@suomutunturi.fi / puh. 0207 199 121

VIP -myynti ja tiedustelut:

vip@menolippu.fi / Puh. 010 841 4185.
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu +17,05 snt / min.
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu +5,95 snt/min.

1,98 €/min + lna

