
TARINOITA KEMIJÄRVELTÄ 

1.  KIMALTAVAT VEDET KUTSUVAT 

Luvassa luontoa puhdasta, 
kaislikkorantaa kaunista ja 
sinistä, kirkasta taivasta 
- tule Kemijärvelle kyläilemään! 

Koe Lapin järvimaiden komeus, 
kimaltavien vesistöjen lumous. 
pisaroissa onnellisten päivien kuvaus 
ja vaaralla   mielen maiseman kokemus. 
 
Ota Pohjoinen suunta nyt   toimille, 
uusille unelmille ja hyvälle elämälle, 
Anna ymmärrystä kaikelle menneelle, 
ja rohkeutta, voimaa juuri tälle hetkelle. 
 

2. JUNANTUOMILTA TUULELLE TERVEISET 

Takin helmoissa taivahan tuulet 
ne junantuomille menneistä muistuttaa. 
Postikortissa pitkä silta 
luo nuoruuden unelmat uudestaan 

Se oli se meidän juttu 
nähdä vettä ja taivasta, 
ylös vaaralle joskus nousta 
yön yöttömän huumassa. 

Kotikyliltä lähdettiin kerran 
junan tuomina etelään, 
joku vieläkin kauemmas ehti 
ehkä kyyneleet silmissään. 

Veden välkettä, vihreää metsää 
niitä rantoja onnellisten, 
jälkeen vuosien monien menneiden 
yhä kaivaten, kiitellen muistelen. 
Kerron tuulelle sydämen terveiset: 

• Kemijärvelle muistoissani palaan. 

 

3.   KEMIJÄRVEN ÄITI 

Päiväkodin lapsethan sen kyllä tietävät, 

    että ÄITI on aina ÄITI. 

Aamuisin haalareita puettaessa 
äidillä on niin hirveän hoppu. 
Puhiseekin välillä kuin olisi suussa 
voissa paistettu iso puikulapottu.   
Eikä se väsy vaikka niitä rattaita lykkää, 
nauraa ja laulaa, että kissatkin siitä tykkää. 



Aina kun lapsi on jotain uutta oppinut, 
niin äidin silmät loistavat kuin taivaan valkiat. 
Ja oi ne posket niin pehmoset, siloiset 
aivan kuin Ailo-poron karva ja korvaset. 
Nenäkin on sellainen soma nipukka, 
ihan kuin kaupungintalon lipputangon nupukka. 

Porkkanatkin äiti osaa hyvin keittää, 
hammaspeikon tomerasti ulos heittää. 
Iltaisin lapsukaisensa unten maille peittelee, 
otsat, posket hellästi suukkosilla silittelee. 
Kertoo sadut, tarinan onnellisen lopun selittää, 
että päivän pikku itkutkin jo hellittää. 

Kun unihiekat pyyhitään pois aamuisin, 
äidin syli on vielä niin lämpöinen 
ihan kuin leivinuuni mummolassa, 
siellä järven rannalla " onnelassa". 
Ja niin suloisesti pörröinen tukka. 
Isänkin mielestä äiti on kuin 
vasta poimittu hillan kukka. 

Niin ihana on meijän äiti 

• se ihan oikia KEMIJÄRVEN ÄITI 

 

 4.  ÄITIENPÄIVÄ KEMIJÄRVELLÄ 

Toukokuussa Kemijärvellä äitienpäiväkahveja odotellaan, 
paljon torttutaikinoita ja kakkuja innolla valmistellaan. 
Lions Club on jäänlähtöarpoja jo myyntiin laittanut. 
Kauppiaskin hienoja kortteja ja ruusuja esille asetellut, 
kun ne pihakukatkaan eivät ole ehtineet kukkimaan. 

Monet palkinnon toivossa joelle öisinkin katselevat, 
unissaankin jäiden rysäyksen kelloaikaa veikkailevat. 
Päivien pidetessä ja auringon lämmittäessä äiditkin 
juhlaa varten jopa uusia kevätmekkoja kokeilevat. 
Koululaiset ja päiväkodin lapset laulavat ja onnittelevat. 
Junantuomatkin etätyönä mielellään äitiä muistelevat.   

Kevätpäivänä lähti aikamieskin vanhainkodille 
juhlaa varten vanhaa rakasta äitiään tapaamaan, 
äitienpäiväkukkia viemään ja lämpimästi halaamaan. 
Ilo oli äidille suuri, mutta vielä suurempi oli huoli: 
Niemen puolelta oli alkanut tuulta pukkaamaan, 
joten äitipä alkoi heti tomerasti varmistamaan, 
että oliko nyt pojalla varmasti paksu villapaita, 
kunnon välihousut ja lämpimät villasukat jalassa. 
Tässä olisi välipalaa, kotimatkalle evästä laatikossa. 

Vielä ovella lähtiessään kuuli onnittelija 
vanhan äitinsä huokailevan, että muistikohan 
se poika aamulla ottaa kalanmaksaöljynsä, 
kun näytti niin riutuneelta ja kalpialta. 



Onhan se aikamiehen vaikea ymmärtää, 
mikä noita äitejä oikein vaivaa. 
Aina ovat huolehtimassa, syöttämässä, 
villapuseroa hakemassa ja päätä silittämässä. 
Ei se vissiin mikään tautikaan ole, 

• mutta mikä se sitten on? 

 

5.   SÄÄTIEDOTUS KESÄISENÄ KEMIJÄRVI - PÄIVÄNÄ   

Säävaroitus ja Onnen hiukkasten säteilyvaroitus koko Kemijärven alueelle. 

Päivän sää 

Aamulla Kemijärven keskustaan saapuu Taivaantulien aukion yläpuolelle voimistuva onnensädealue, mikä 

säteilee kirkkaasti kaupungin alueella ja lähiseudulla. Keskipäivän ja iltatuntien aikana säteily värittää 

Kemijärven vaarat, järvet ja metsät kultaisen hohtaviksi. Vesien pinnat kimaltavat huomattavan kauniina ja 

metsien sammaleet ja kivet saavat satumaiset onnen peitteet. Poutasää lisää värien havaittavuutta ja aurinko 

laajentaa näkökenttää, joilloin myöteisiä asioita ilmaantuu entistä enemmän. 

Aluksi hyvä näkyvyys, mutta päivän mittaan tiheä onnen hiukkassade ja ajoittainen puolipilvisyys  peittävät 

näkyvyyttä, etenkin kaupungin keskustan alueella. Poikkeuksena kuitenkin Taivaantulien aukio. Kohtalainen 

näkyvyys Kulttuurikeskusta ja VPK:n taloa kohti. Vähäinen humuhaitta lisääntyy iltaa kohti.  Perävaarassa ja 

Pöyliövaarassa voimassa olevat huimausvaroitukset. Mahdollisissa onnen säteilyn katveissa, missä ei ole 

onnellisuusoppaita näkyvillä, ei suositella matkoja kesäiltoina yksin kuljettavaksi. Onnellisten korkeapaineen 

selänne jatkuu koko päivän ja saavuttaa huippunsa illalla Kemijärven kylillä, etenkin vaaroilla ja 

rantamaisemissa. Seudun mielenlaadun ilmastomuutosta toivotaan pitkäkestoiseksi. 

Hyvän tuulen varoitus 

Tapionniemen ja Kostamon suunnalta saapuu aamutunteina hyvän tuulen vyöhyke, mikä levittäytyy laajasti 

Taivaan tulien aukiolle, Kulttuurikeskuksen lähialueelle ja eri kylille.  Tuulahduksia etenee 

naapurikuntiinkin. Hyvän tuulen voimakkuus välillä myrskylukemissa, etenkin päivän ohjelman aikana.  

Kemijärviläisiä neuvotaankin silloin pysyttelemään hyvän tuulen energiavirroissa ja seuraamaan tuulen 

suuntaa mielialojensa mukaisesti, onnen tunnetta täydentäen. Hyvää oloa ja onnen tuulta puhaltavaa uutta 

voimalaakin välillä toivotaan. Perävaaran laella nähtävissä erikoisen veikeitä tuulen aiheuttamia 

hameenhelmojen villejä suhauksia. 

Soppelan seudulla havaittavissa puuskaisia onnen pyörteitä, jotka kaikissa väreissä hehkuen siirtyvät kunnan 

eteläisimpiin osiin. Huomioitava, että lomaileville junantuomille tuuliveivit ja kesäyön aurinko voivat 

aiheuttaa tilapäisen hurmoksen, jolloin aivojen muistokäyrät valosta ja lapsuuden onnellisista kesistä 

menevät aivan sekaisin. Kehotetaan pysymään paikallisten seurassa tarkassa muistotarkkailussa ja 

haaveilemaan Junantuomien Muistoklinikan perustamista rantakiville.  Etelän kaupungeissa vaurioituneet 

aistielimet elvytetään ja onnen biotekniikalla saadaan ne jälleen uusiokäyttöön kesän kalamatkoja, 

tanssireissuja ja löylyissä onnen saunavastalla huiskimista varten. Lempeiden tuulien ja onnen kokemusten 

ennuste jatkuu koko seuraavalle yölle, jopa kauemmas Juujärven tanssilavan suuntaan. 

Sadevaroitus 

Päivän aikana onnen sateen mahdollisuus 99 %. Kastepistelämpö virkistävä. Jo aamutunneilla sataa 

lisääntyvän onnen pisaroita kaupunkilaisten niskaan. Puuskittain ropisee isojakin onnenhelmiä.  Onnen 

pisaratartunta koko kunnan alueella mahdollinen, mutta ei ole vaarallinen. Rokotusta tähän tilaan ei 

suositella, vaan terveydenhuollon puolelta neuvotaan kättelemään ystäviä entistä enemmän. Myös lisääntyviä 

onnen ryöppyjä ja lämpötilan nousua saattaa esiintyä kuuroittain, etenkin onnen kyyneleissä, sydämen 

alueella ja poskilla. 

Odotettavissa iltaa kohti 



Kohtalaista onnen myrskyä ja iltaa kohden heikkenevää negatiivisten asioiden näkyvyyttä uimarannan 

tienoilla, Kemijärven kylillä ja järvien rannoilla. Mielen matalapaineen ja tummien pilvien todennäköisyys 

pienehkö. Matkailijoiden keskuudessa mahdollisia rukouksia ja yhteydenottoja hätäkeskukseen, kun aurinko 

ei laske vaan paistaa järjenvastaisesti yölläkin. Valmiussuunnitelmaa tarkistetaan. 

Säätutka ja salamahavainnot 

Tutkassa näkyy auringonvalopisteitä ja yötä kohti useita salamarakkauksia. Uhkuvat onnen henkäykset 

Juujärven rannoilla tanssin jälkeen saattavat nostaa Kemijärvellä vesien korkeutta huomattavasti tuoden 

riehakkaita aaltoja ja laineita rantasaunoille, sekä huojuttavat rantametsää. Veneily tunnemyrskyssä kuitenkin 

mahdollista, koska onnellisuus tasapainottaa sisäistä olotilaa ulkoisista uhkista ja aaltomaisista hytkyistä 

huolimatta. 

Ennuste tuleville viikoille 

Korkeapaine jatkuu edelleen. Päivälukemissa näkyy useita onnen huippuarvoja. Keskiyön auringon 

energiasäteily, kimaltavat vedet ja vihreät metsät lisäävät onnen hiukkasten säteilyjaksoa eri taajuuksille ja 

koko kesän aikavälille. Tapahtumien yhteisvaikutus tuo Kemijärven pitkälle sillalle hyvästä tuulesta nauttivia 

kulkijoita. Onnellisten rannoillakin alkaa näkyä entistä enemmän hymyileviä, tulevaisuuteen luottavia 

kuntalaisia ja kauniissa luonnossa matkailevia ihmisiä. 

 

Nimimerkki: Jakkarankantaja 

 


