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Otsikko on peräisin 
ajalta, jolloin Kemin 
kaupunkia ei vie-
lä ollut olemassa. 
Tällä tavoin Kemin 

pitäjän isännät ylpeilivät ko-
tiseudullaan, joka oli antanut 
heille viljavat maat, vankat 
metsät ja mahtavat lohitulot.

Aikanaan Kemin pitäjä oli 
valtavan laaja. Siihen kuului-
vat myös nykyiset Simo, Tervola 
ja Rovaniemi aina Kemijärveä 
myöten.

Kemin kaupunki perustet-
tiin vuonna 1869 Kemin pitäjän 
kauppa- ja satamapaikaksi. 

Kaupungin nimeksi otettiin pi-
täjän nimi. Kaupungin perustajat 
eivät tarttuneet Sakari Tope-
liuksen vuonna 1860 esittämään 
ajatukseen, että Perämeren poh- 
jukkaan perustettaisiin Alexan-
dria-niminen kaupunki. Nimi olisi 
tullut Venäjän silloiselta keisa-
rilta.    

Matti Niemelä, Kemin 
kaupungin rahaston-
hoitaja ja pormestari
Vauraimmat Kemin pitäjän isän- 
nät perustivat kaupunkiin kaup-

poja ja toimivat laivanvarustajina.
Niemi-Niemelän isäntä Matti 

Niemelä osallistui alusta pitä-
en kaupungin talouselämän ja 
hallinnon kehittämiseen. Hän oli 
kaupungin ensimmäinen rahas-
tonhoitaja.

Matti Niemelä valittiin kolme 
kertaa valtiopäiville talonpoi-
kaissäädyn edustajana. 

Vuosina 1904 -1923 Matti Nie-
melä toimi Kemin kaupungin 
pormestarina. Tilansa Niemi-
Niemelän hän myi vuonna 1916 
kaupungin vaivaistaloksi. 

Niemi-Niemelässä toimi kau-
pungin kunnalliskoti ja vanhain-
koti vuoteen 1995 saakka, jol-
loin se jäi kolmen vuoden ajaksi 
tyhjilleen. Rakennukset alkoivat 
rappeutua ja niitä uhkasi purku-
tuomio.

Vuonna 1998 ostimme Vuokon 
kanssa Niemi-Niemelän vuokra-
taksemme sen tiloja perustetta-
valle Pohjantähti-opistolle. 

Kolme kovaa koota
Sotien jälkeen sai otsikkoon kir-
jattu sanonta uuden merkityksen. 

Monet kemiläiset hieman hä-
pesivät kaupunkinsa vahvaa 

punaista väriä ja sanoivat sen 
vuoksi ”Kemistä oon ja kehtaan 
sanua”. Kemi oli heidän mieles-
tään mainettaan parempi.

Vuosisadan alkupuolella käyn-
nistynyt teollistuminen oli mul-
listanut Kemin kehityksen. Sekä 
Karihaaraan että Veitsiluotoon 
perustettiin teollisuuslaitoksia ja 
niiden ympärille kasvoi asutusta. 
Nämä alueet liitettiin kaupunkiin.

Kemi tuli kuuluisaksi punaisuu-
destaan. Suomessa oli 1950-lu-
vulla kolme kovaa koota: Kemi, 
Kolari ja Karkkila, joiden valtuus-
toissa kommunisteilla ja kan-
sandemokraateilla oli yksinään 
enemmistö. 

Nykyäänkin Kemin valtuustos-
sa on vasemmistoenemmistö.

Sekä paikallisella että valta-
kunnallisella tasolla on vasem-
miston vallankäyttö ollut vahin-
goksi Kemin elinkeinoelämälle ja 
asukkaille. 

Veitsiluodon tehtaiden sulke-
minen on seurausta niistä vir-
heitä, joita vasemmisto teki, kun 
1980-luvun puolivälissä päätet-
tiin Pohjois-Suomen metsäteol-
lisuuden uudelleenjärjestelyistä. 

Toinen ratkaiseva virhe oli, et-

tä Suomi vietiin Paavo Lipposen 
hallituksen voimin ja molempien 
vasemmistopuolueiden tuella 
euroalueeseen. Tämä johti myös 
raskaisiin virheisiin Stora Enson 
toiminnassa.      

Näistä asioista kerron tarkem-
min tässä liitteessä julkaistavas-
sa haastattelussani.

Kuntaliitos harkintaan
Kemin kaupungin kuntapolitiik-
kaa on hoidettu huonosti. On 
luotettu siihen, että suurteolli-
suus hoitaa työllisyyden. Liian 
monet pienet ja keskisuuret yri-
tykset ovat hakeutuneet alueen 
muihin kuntiin. 

Kun yritystoiminnan kehittä-
mistä on laiminlyöty, kaupungin 
verotulot ovat jääneet alhaisek-
si. Menotaloutta ei ole hoidettu 
riittävän tiukasti. Näistä syistä 
meillä on ennätysmäisen korkea 
veroprosentti, ja siitä huolimatta 
palveluissa on suuria puutteita.

Kuntavaaleissa suuntaa on 
muutettava. Tähän meitä suo-
rastaan pakottaa Veitsiluodon 
tehtaiden sulkeminen.   

On selvitettävä mahdollisuu-
det kuntauudistukseen Kemin 

seudulla.
Terästehtaan tullessa Tornioon 

voimia koottiin, kun Tornion, Ala-
tornion ja Karungin kunnat liittyi-
vät yhteen.

Kemin seudulla on harkittava 
nyt samankaltaista ratkaisua. Si-
tä tarvitaan Metsä Groupin bio-
tuotetehtaan käynnistämisen ja 
Veitsiluodon tehtaiden alasajon 
vuoksi. Työllisyyttä on hoidetta-
va koko seutukunnan puitteissa. 

Ainakin Kemin, Keminmaan ja 
Simon voimat olisi pyrittävä ko-
koamaan yhteen.

Kemin kaupungin päättäjil-
tä tarvitaan nyt joustavuutta ja 
neuvottelutaitoa. Meillä pitäisi 
olla valmiutta jopa siihen, et-
tä palaisimme yhdessä Simon 
kanssa emäpitäjän yhteyteen. 

Tämänkaltainen ratkaisu teh-
tiin aikanaan, kun Kemijärven 
kauppala liittyi maalaiskuntaan 
ja syntyi Kemijärven kaupunki. 

Meidän on hoidettava kotiseu-
tumme asioita niin hyvin, että 
voisimme jälleen röyhistää rin-
taamme ja sanoa ”Kemistä oon 
ja kehtaan sanua”.

PAAVO VÄYRYNEN

”Kemistä oon ja 
   kehtaan sanua”
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