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Kemijärven ystävyyskaupunki -ohjelma 2018 – 2028 
 
 
Ystävyyskaupunkisopimus on kahden kaupungin virallisesti ja julkisesti sopima ystävyyssuhde. 
Toiminta painottuu kahdenvälisiin vaihto-ohjelmiin, kulttuurin vaihtoon, yrityselämän kehittämiseen ja muuhun 
yhteistyöhön kaupunkien tai järjestöjen välillä. 
 
Tavoitteena on saada lähivuosina yksi ystävyyskaupunki Ruotsista ja yksi Keski-Euroopasta. Lisäksi jatkossa 
toiminta on tarkoitus saada tavoitteellisemmaksi. Sopimukset tullaan päivittämään lähitulevaisuudessa.  
 
Ystävyyskaupunkimäärärahat varataan talousarvion yhteydessä.  
 
Vuodelle 2019 on ystävyyskaupunkitoimintaan varattu yhteensä 16.900 euroa. Tavoitteena on pitää se jatkossa 
vähintäänkin saman suuruisena. 
 
Kaupunginjohtaja hyväksyy ystävyyskaupunki -toimintaan varattujen määrärahojen käytön hallintosäännön 
mukaisesti. 
 
Kemijärven kaupungin ystävyyskaupunkeja ovat: 
 
Norja:  Vardö ja Vadsö  sopimus allekirjoitettu vuonna 1961 
Venäjä: Kantalahti  sopimus allekirjoitettu vuonna 1988 
Japani: Sobetsu  sopimus allekirjoitettu vuonna 1993 
Kiina: Yichun  aiesopimus allekirjoitettu vuonna 2018 

 
                 
 

Vardö          Vadsö    
 
 
Ystävyyskaupungin lyhyt esittely: 
Vardö (Vuoreija) on perustettu vuonna 1789 ja sijaitsee Finnmarkin läänissä. Sen pinta-ala on noin 600 km2 ja 
väkiluku noin 2.000 henkeä. Vardö on kalastuskeskus. Matkailun merkitys on alueella kasvamassa. 
 
Vadsö (Vesisaari) on perustettu vuonna 1883 ja se sijaitsee Finnmarkin läänissä. Sen pinta-ala on noin 1.258 
km2 ja väkiluku on noin 6.150 henkeä.  Vesisaari on kauppa- ja kalastuskeskus. Matkailun merkitys on alueella 
kasvamassa. 
 
Ystävyyssopimuksen sisältö: 
Ystävyyskaupunkisopimuksella myötävaikutetaan molemminpuolisen ymmärryksen lisäämiseen ja julkisten 
organisaatioiden välillä oleviin kontakteihin ja suhteiden kehittymiseen. Välitetään tietoa kulttuurista, 
koulutuksesta terveydenhoidosta ja muista toiminnoista kunnallisen hallinnon sisällä. 
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Viralliset valtuuskunnat vierailevat joka toinen vuosi. 
Kemijärvi pyrkii järjestämään vierailut samanaikaisesti Vardössä ja Vadsössä. 
Kulttuuriyhteistyössä pääpaino on urheilussa ja musiikissa. 
Kehitetään turismin ja matkailun alan yhteistyötä. 
Valtuuskuntien vierailujen kustannukset kattaa vierailun isäntäkunta. 
 

 

Kantalahti     
 
 
Ystävyyskaupungin lyhyt esittely:  
Kantalahden ensimmäinen maininta virallisissa kirjoissa on vuodelta 1526 ja Kantalahdesta tuli kaupunki 
vuonna 1938. Kantalahden kaupunki sijaitsee Kantalahden piirissä Murmanskin alueella. Kantalahden piirin 
alue on 3.371 km2 ja siellä asuu noin 39.000 henkeä. 
Kantalahden talous perustuu teollisuuteen sekä rautatie- ja meriliikenteeseen. 
 
Ystävyyssopimuksen sisältö: 
Kohta 1. Laajentaa ja vahvistaa osapuolten välistä yhteistyötä taloudellisten, sosiaalisten ja muiden alojen 
välillä. 
 
Kohta 2. Yhteistyö seuraavilla aloilla: 
talous, liikenne ja viestintä, sosiaali, tiede ja opetus, kulttuuri ja taide, liikunta ja urheilu, matkailu, 
nuorisopolitiikka, ympäristö ja luonnonvara sekä muissa rajayhteistyöhön liittyvissä asioissa. 
 
Kohta 3. Valmistella yhteistyöohjelmia ja suunnitelmia erilaisille tapahtumille ja muodostaa yhteistyöryhmiä 
sopimuksen toteuttamiseksi 
 
Kohta 4. Muodostetaan edellytykset yhteishankkeiden ja ohjelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen. 
 
Kohta 5. Edistetään taloudellisten yhteisöjen osallistumista osapuolten järjestämille messuille, näyttelyihin ja 
muihin tapahtumiin 
 
Kohta 6. Edistetään valtuuskuntien ja asiantuntijoiden vaihtoa, ja harkitsevat yhteistyön mahdollisuuksia 
taloudellisten yksiköiden välillä. 
 
Pääpaino yhteistyössä on kulttuurivaihdossa ja matkailun kehittämisessä. 
 
Delegaatioiden vaihtoa 1-2 kertaa vuodessa. 
 
Isäntäkunta vastaa majoitus- sekä ruokailukuluista enintään 4 henkilön osalta. Jos kyse suuresta tapahtumasta 
niin lukua voidaan korottaa koskemaan 7 henkilöä. 
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Sobetsu 
 
Ystävyyskaupungin lyhyt esittely: 
Sobetsu sijaitsee Hokkaidon saarella Japanissa. Sobetsun väkiluku on noin 2.600 henkeä ja pinta-ala on noin 
205 km2. Sobetsu on kuuluisa tulivuoristaan ja hedelmistään. Sobetsua pidetään Yukigassenin (lumipallosota) 
kotipaikkana. 
 
Ystävyyssopimuksen sisältö: 
Ystävyyskaupunkisopimuksella vaalitaan molemminpuolisia ystävyyssuhteita, hyvää tahtoa ja edistetään 
osapuolten välillä koulutuksen, kulttuurin sekä elinkeinoelämän vaihtoa. Lisäksi on erikseen sovittu, että 
sopimusosapuolet tukevat yukigassenin laajentumista maailmalla. 
 
Delegaatioiden määrä on 1 vierailu joka toinen vuosi. 
Koululaisryhmä tulee Japanista kesällä Suomeen ja Suomesta ryhmä keväällä Japaniin. 
 
Isäntäkunta kattaa vierailevan ryhmän majoitus ja muut ylläpitokulut.  
 
 
 

Yichun 
 
Ystävyyskaupungin lyhyt esittely: 
Yichun sijaitsee Songhua joen varrella Heilongjiangin maakunnassa. Kaupunkialueella asuu yhteensä noin 
1.148.000 henkeä 15 piirissä. Se on erikoistalousaluetta. Puunjalostus- ja metalliteollisuus ovat päätoimialat 
elinkeinoelämässä. 
 
Ystävyyssopimuksen sisältö: 
 
Aieopimus on allekirjoitettu elokuussa 2017. Varsinainen ystävyyskaupunkisopimus on tarkoitus allekirjoittaa 
Kiinassa Yichunissa vuoden 2019 aikana. 
 
Sopimuksessa on tarkoitus lisätä kyseisten kaupunkien välistä yhteisymmärrystä ja lujittaa yhteydenpitoa ja 
yhteistyötä. 
 
Sopimusosapuolet haluavat luoda toisiinsa suhteen, joka perustuu ystävyyteen, yhteistyöhön ja keskinäiseen 
luottamukseen.  
 
Keskinäisen hyödyn periaatteen mukaisesti sopimusosapuolet haluavat osallistua mm. talous-, kulttuuri-, 
urheilu-, ja matkailualan vaihtoon ja yhteistyöhön edistääkseen yhteistä hyvinvointia ja kehitystä. 
 
Sopimusosapuolet sitoutuvat kannustamaan ja tukemaan kyseisistä kaupungeista peräisin olevaa liiketoimintaa 
ja yrityksiä suorien yhteistyösuhteiden luomisessa, ja edistämään tällä tavoin kaupunkien talouden, tieteen ja 
tekniikan kehitystä. 
 
Sopimusosapuolten johtajat pitävät toisiinsa säännöllisesti yhteyttä ja keskustelevat kahdenvälisistä vaihdosta 
ja yhteistyöstä sopimusosapuolia kiinnostavilla aihealueilla. 


