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Vasemmisto on vastuussa Veitsiluodon sulkemisesta

Työpaikat on turvattava,  
Sauvotalo nuorten käyttöön

  

PAAVO VÄYRYNEN 

K
un Keskustan Kemin kunnal-
lisjärjestö pyysi minua ehdok-
kaakseen kuntavaaleihin, vas-
tasin ensin ”kiitos ei”.

Virikkeen kantani muuttu-
miseen antoi Lapinlahdella toimivan 
Portaanpään kansanopiston rehtori Petri 
Järveläinen, joka lähetti minulle viestin 
Kemin entisen työväentalon kohtalosta.

Myöhemmin ehdokkuuteni peruste-
luihin tulivat mukaan myös Veitsiluodon 
tehtaiden sulkemisen aiheuttamat ongel-
mat. Ne heijastuvat koko seutukuntaan. 
Työntekijöistä suuri osa asuu Keminmaal-
la ja Simossa. 

Toisenlainen haaste on Metsä Groupin 
jätti-investoinnin onnistunut toteuttami-
nen.

Haluan olla mukana vaikuttamassa 
näiden kotiseutuni yhteisten ongelmien 
voittamiseen ja haasteiden ratkaisemi-
seen.

Niemi-Niemelä pelastettiin, 
työväentalo uhattuna
Petri Järveläinen viestitti, että hänen 
isoisänsä Onni Ermalan suunnittelema 
Kemin entinen työväentalo, Sauvotalo, 
oli ollut myytävänä huutokaupassa 90 
000 euron pohjahintaan. Hän toivoi, että 
minä voisin löytää talolle käyttöä.

Järveläinen oli tietoinen siitä, että 
olemme Vuokon kanssa vaalineet aikai-
semminkin Onni Ermalan arkkitehtuuria. 

Vuonna 1998 ostimme Kemin kaupun-
gin entisen vanhainkodin Niemi-Nieme-
län voidaksemme vuokrata sen tiloja pe-
rustettavan Pohjantähti-kansanopiston 
käyttöön.

Vanhainkoti oli ollut tyhjillään ja käyttä-
mättä jo kolmen vuoden ajan. Tällä kau-
palla pelastettiin Onni Ermalan suunnit-
telema komea päärakennus melko var-
malta purkutuomiolta. 

Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys 
haki ylläpitolupaa kansanopistolle, jo-
ka antaisi kansainvälisyyskasvatusta ja 
Eurooppa-koulutusta. Hakemus hylättiin.

Pohjanrannan tilojen käytössä sen tilal-
le tuli lastensuojelutyö, aluksi vuokranan-
tajana ja sitten oman yrityksen puitteissa.

Kun lastensuojelutyö oli saatu Pohjan-
rannassa hyvään vauhtiin, yhdistys haki 
ylläpitolupaa kansanopistolle, joka antaa 
koulutusta sijaishuollossa oleville tai ol-
leille ja muille erityistä tukea tarvitseville 
opiskelijoille.

Tähän saatiin kokeilulupa vuonna 2007 
ja pysyvä lupa vuonna 2010. Nykyään 
opetusta annetaan pääasiassa Kemin 
kaupungissa, ”Kemin portissa”.

Kun Pohjantähti-opiston kannatusyh-
distys vietti 20-vuotisjuhlaansa syksyllä 
2018, teimme päätöksen käynnistää vir-
tuaalinen kansanopistotoiminta.

Pohjantähti-kansanopiston opetus-

työssä päätettiin lisätä digitaalisuutta. 
Lisäksi ryhdyttiin antamaan digitalisaati-
on käyttöä edistävää koulutusta.

Päätimme ryhtyä julkaisemaan verkko-
lehteä ja antamaan yleissivistävää etä-
opetusta. 

Tätä toteuttamaan Pohjanrantaan on 
perustettu Pohjantähti-keskus, joka jul-
kaisee Pohjantähti-lehteä ja Polaris-TV 
-nimistä videokanavaa. 

Onni Ermalan arkkitehtuuria 
pelastamaan
Järveläisen huoli kulttuurihistoriallises-
ti arvokkaan Sauvotalon kohtalosta oli 
perusteltu. Huutokauppaan ei ollut tul-
lut yhtään tarjousta.

Asiasta uutisoineessa Lounais-Lappi 
-lehdessä Jouni Valikainen kirjoitti:

”Pieni pelko tuli takaraivoon, että 
Sauvotalolle käy samalla tavalla kuin 
Valtakadun alapäässä olevalle van-
haa Teboilia vastapäätä sijaitsevalle 
koulurakennukselle; laudat laitetaan 
ikkunoihin ja ajanhammas rappeuttaa 
rakennuksen. Sellainen ei olisi niin ko-
mea maamerkki kaupungintalon, uuden 
virastotalon ja oikeustalon vieressä.”

Petri Järveläisen viesti johti siihen, et-
tä päätin tutkia mahdollisuuksia turvata 

työväentalon tulevaisuus.
Meidän perheemme yrityksillä ei ole 

Sauvotalolle käyttöä. 
Selvitin myös, voisiko Pohjanrannasta 

Kemiin muutama vuosi sitten muuttanut 
Pohjantähti-kansanopisto tarvita sen ti-
loja.

Kävi ilmi, että käyttö olisi hyvin vä-
häistä. Talon omistaminen ja sen tilojen 
vuokraaminen ei sovi opiston kannatus-
yhdistyksen rooliin.

Tämän selvittelyn jälkeen kietoutuivat 
toisiinsa yhtäältä Onni Ermalan arkki-
tehtuurin vaaliminen ja toisaalta kesän 
kuntavaalit.

Päätin sittenkin asettua ehdolle Ke-
min kaupungin kuntavaaleissa. Tär-
kein yksittäinen vaaliteemani on, että 
kaupungin tulee turvata Onni Ermalan 
suunnitteleman Sauvotalon säilyminen 
ostamalla se ja järjestämällä sille sen 
luonteeseen sopivaa käyttöä.

Sauvotalo sopii erinomaisesti kulttuu-
ri- ja urheilutoimintaan. Sitä tarvitaan 
erityisesti nuorten kokoontumis- ja har-
rastustilaksi.

Entisen työväentalon ostamista ei 
kenenkään pitäisi ainakaan poliittisista 
syistä vastustaa. Se liittyy olennaisella 
tavalla työväenliikkeen ja Kemin paikal-

lishistoriaan, jota meidän kaikkien tulee 
vaalia.

Mieleeni tulee tässä oman sukuni his-
toria.

Isoisäni kruununmetsätorppari Juho 
Väyrynen oli vasemmistososialisti, ja 
hänet erotettiin aikanaan ns. kommu-
nistilakien nojalla Simon valtuustosta. 
Kun isäni Eemeli Väyrynen täytti vuonna 
2010 sata vuotta, kirjoitin hänestä kirjan. 
Tässä yhteydessä kävi ilmi, että hän hä-
pesi tätä oman isänsä yhteiskunnallista 
toimintaa.

Minä puolestani olen siitä ylpeä.

Pormestari Matti Niemelän  
jalanjäljissä
Päätökseni asettua ehdolle Kemin val-
tuustoon palauttaa mieleen myös tä-
tä vanhemmat historialliset kytkökset 
Niemi-Niemelän ja kaupungin välillä.

Pohjanrannan edellinen isäntä Matti 
Niemelä oli mukana perustamassa Ke-
min kaupunkia vuonna 1869. Hän toimi 
alkuvaiheessa mm. kaupungin rahas-
tonhoitajana. Hänellä oli kaiken aikaa 
asunto myös kaupungissa.

Matti Niemelä palasi johtavaan ase-
maan kaupungin asioiden hoitamisessa, 
kun hänet valittiin vuonna 1904 pormes-
tariksi. Tässä virassa hän toimi vuoteen 
1923 eli kuolemaansa saakka.

Pormestari Matti Niemelä jatkoi asu-
mistaan kahdessa paikassa. Alkuvuosina 
Niemelän virallinen asuinpaikka oli Nie-
mi-Niemelässä, mutta myöhemmin hän 
muutti virallisesti kaupunkiasuntoonsa 
ja ryhtyi maksamaan veronsa kaupungin 
kassaan. 

Vuonna 1916 Niemelä myi talonsa Ke-
min kaupungille vaivaistaloksi.

Historia toistaa tavallaan itseään, kun 
Pohjanrannaksi muuntuneen Niemi-Nie-
melän isäntä asettuu ehdolle Kemin kau-
pungin luottamustehtävään.

Kaupunkilaiset päättävät kesäkuun 
vaaleissa, tuleeko hän valituksi.


