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HEIMO HUIPENTUU KEMISSÄ
Tapahtuma: Reseptikirjasen ja Kemin uuden perinneruuan julkistus
Osoite: Kemihalli, Kauppakatu 6, 94100 Kemi
Su 15.12 Kello 15:15-16:00

HEIMO ja Uusi paikallisuus -hankkeiden yhteistyö Kemissä huipentuu, kun taiteilija Eero Yli-Vak-
kuri julkistaa "Reseptejä Kemistä" kirjasen nuorten ylläpitämässä Kemihalli -skeittiparkissa. 

Valtakunnallista HEIMO -hanketta pohjoisessa edustava Yli-Vakkuri on tavannut syksyn aika-
na satakunta Kemiläistä nuorta. Kokkailutapahtumia on toteutettu yhteistyössä Uusi paikallisuus 
-hankkeen projektikoordinaattorin Liisa Ojalan kanssa. Sunnuntaina Ojala edustaa puolestaan 
Pohjois-Suomea Helsingissä Nykytaiteen museo Kiasmassa järjestettävässä "HEIMON PÄIVÄ" ta-
pahtumassa. Kemihallista on paikalle videoyhteys.

Julkistettavan kirjasen reseptit  on kerätty kemiläisiltä nuorilta syksyn aikana järjestetyissä  kokkai-
lutapahtumissa. Kirjaseen sisältyy myös Kemin uuden perinneruuan  resepti, jonka on laatinut huip-
pukokki Sami Tallberg. "Reseptejä Kemistä" kirjasen voi ladata 15.12 alkaen ilmaiseksi verkosta: 
http://eero.storijapan.net/kemin-reseptit/

Kemihalli on Meri-Lapin  rullalautailijat ry:n ylläpitämä ja valikoitui juhlapaikaksi Kemissä, sillä se on 
kaupungin valopilkku. Nuoret ottivat ohjat käsiinsä  ja kävivät perustamaan hallia vuonna 2012. Nu-
oren perustamalla yhdistyksellä oli ratkaiseva rooli järjestelyiden onnistumisessa. Kemin kaupunki 
on  ollut hyvänä tukena nuorten uurastukselle ja hallilla on aktiivinen  käyttäjäkunta. Hallin toiminta 
on herättänyt kiinnostusta Helsinkiä  myöten. Se on esimerkillinen tapaus nuorten tekemästä aloit-
teesta, joka  on saanut ratkaisevissa vaiheissa tukea kaupungilta.

Uusi paikallisuus -hanke on Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima ja raha-automaattiyhdistyks-
en (RAY) rahoittama kansalaistoiminnan kehittämishanke, joka toteutetaan vuosina 2011–2015. 
Sen tavoitteena on kehittää paikallislähtöisesti asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisu-
uksia omalla paikkakunnalla. Kemissä, Rovaniemellä ja Kemijärvellä hanke keskittyy erityisesti las-
ten ja nuorten osallisuuden edistämiseen. Uusi paikallisuus -hankkeen toiminta pohjoisessa jatkuu 
edelleen Ojalan luotsaamana. 

HEIMO on nykytaiteen museo Kiasman ja  kansalaisaktivismiin erikoistuneen School of Activismin 
yhteinen  valtakunnallinen projekti, joka on toteutettu vuonna 2013 Opetus- ja  kulttuuriministeriön 
tuella.
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