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KEMIJÄRVEN KEHITYS OY

Matkailupalvelut vastaa
yleismarkkinoinnista
Matkailupalvelut vastaa Kemijärven alueen yleismarkkinoinnista. Kemijärven Matkailu ry:n kanssa tehdään vahvaa
yhteistyötä messujen ja koti-

maan sekä kansainvälisen
markkinoinnin osalta.
Tapahtumien tuottaminen
on osa matkailupalveluiden
tehtäviä. Näitä tapahtumia

ovat: Luonnosta Hyvinvointia,
Joulun avaus ja Uusi vuosi. Lisäksi matkailupalvelut avustaa
alueen muita tapahtumia
markkinoinnissa.

MATKAILUPALVELUT / VISIT KEMIJÄRVI

PALVELUSIVUT I

Matkailupalvelut
– Visit
Kemijärvi

V

isit Kemijärvi; Kemijärven
matkailupalvelut, siirtyi Kemijärven Kehitys Oy:n alaisuuteen yhdessä elinkeinopalveluiden kanssa vuoden 2019 alussa. Samalla Kemijärven Kehitys Oy:n toiminnot siirtyivät Kuumaniemenkadulla sijaitsevaan Toritaloon.
Matkailuinfo toimii Toritalon 1.
kerroksessa ja on avoinna arkisin klo
9 – 15.30. Info toimii Suoma Ry:n sopimustoimistona ja sillä on osan aikaa puhelinpäivystys.
Matkailuinfosta saa henkilökohtaista palvelua, matkailusihteeri
neuvoo ja opastaa matkailijoita ja
paikallisia kaikissa alueen matkailuun liittyvissä asioissa. Infosta on
saatavilla ilmaisia alueen esitteitä ja
karttoja, myyntituotteita toimistolla
ei ole tarjolla.
Muita esiteinfopisteitä löytyy keskustan eri kohteista ja liikkeistä,
mm. S-Market Uitto, Lidl, K-Supermarket Kauppapaikka, Mokkatupa
ja ABC. Matkailupalvelut ylläpitää
myös Visit Kemijärven nettisivustoa
sekä FB ja Instagram -sivustoja.

Matkamessuilla
tammikuussa Kemijärven osastolla
oli ilahduttavan vilkasta. Master
Planissa määritellään konkreettiset
tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven
matkailun kehittämiseksi.

Matkailun kehittämiseen
kokonaissuunnitelma

Master Plan: Määrittää tavoitteet, ohjaa kehittämistä.

K

Ann-Christine Lampela,
matkailusihteeri, p. 040 825 4997
ann-christine.lampela@kemijarvi.fi

emijärven Kehitys Oy on
käynnistänyt Kemijärven
matkailun kokonaisvaltaisen
kehittämissuunnitelman, Master
Planin laatimisen, jossa määritellään
konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet matkailun kehittämiseksi ja sitoutetaan keskeiset toimijat niiden
toteuttamiseen.
Hankkeen tuloksena syntyy Kemijärven matkailun kehitystoimintaa ohjaava, yrittäjä- ja liiketoimin-

talähtöinen matkailun Master Plan,
joka suuntaa määrätietoista kehittämistyötä 5-10 vuotta eteenpäin yhdessä sovituin askelmerkein.
Työn alkuvaiheessa helmi-maalikuussa 2020 on toteutettu henkilökohtaisia haastatteluja matkailuyrityksille ja -toimijoille.
Yrittäjien kanssa selvitetään näkemyksiä keskeisistä kehittämistarpeista ja odotuksista sekä omista

kasvu- ja investointisuunnitelmista.
Myöhemmässä vaiheessa pidetään
työpajoja matkailun tahtotilaan ja
strategisiin linjauksiin sekä konkreettisiin toimenpiteisiin liittyen.
Kehittämissuunnitelman laatimisesta vastaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Tämä ensimmäinen vaihe
kestää 30.9.2020 saakka. Master Planin jatkoksi tehdään myös hankesuunnitelma ensimmäisen vaiheen
tulosten pohjalta.

LISÄTIEDOT
▪▪Kemijärven Kehitys Oy, Meiju

Honkavuori, yritysneuvoja
p. 040 481 0573,
meiju.honkavuori@kemijarvi.fi

▪▪FCG, Markku Nissi, johtava

asiantuntija (matkailu)
p. 044 270 0581,
markku.nissi@fcg.fi

Pöyliöjärvi, keidas keskellä kaupunkia

E

Tytti Tuominen, projektityöntekijä,
Some-päivitykset, p. 040 186 9372
tytti.tuominen@kemijarvi.fi

WWW
▪▪www.visitkemijarvi.fi
▪▪Facebook: Kemijärvi - Lapin

Järvimailla

▪▪Instagram: visitkemijarvi

ipä tarvitse Kemijärvellä lähteä keskustaa kauemmas,
kun jo löytyy vallan upea talvinen keidas. Pöyliöjärvi on hieno
paikka kesällä, mutta myös talvella.
Järvellä voi hiihtää, pilkkiä, uida
avannossa, kelkkailla…oikeastaan
ihan mitä vain talvista ulkoilua on
mahdollisuus harrastaa järvellä.
Tasaisen hiihdosta pitävälle Pöyliöjärven Aurinkolatu on mitä parhain vaihtoehto. Kaupunki vetää ladun järven jäälle yleensä tammikuun aikana kelien salliessa ja huoltaa sitä huhtikuulle asti.
Kevättalven auringonpaisteessa
latu on nimensä veroinen ja houkuttaa hiihtoretkelle. Latureitin varrella
on kolme laavupaikkaa, joissa voi tulistella ja nauttia retkievästä. Kanto-

Ah, kevätaurinko ja pilkkiminen!
Pöyliöjärvi on upea ulkoilijan keidas
kesällä ja talvella.

hankien aikaan on koko järvi oikea
hiihtäjän unelmapaikka. Aurinkoladulle pääsee monesta paikasta, Pöyliöjärven uimarannan kohta on ehkä
helpoiten saavutettavissa ja autonkin saa lähelle parkkiin.
Kunnon hiihtolenkin jälkeen pukkaa hikeä ja oloaan voi mainiosti viilentää avannossa. Kylpylä-uimahalli Poukaman avantouintipaikka on
uimahallin takana rannassa ja laiturin vieressä on lämpimät pukukopit
miehille ja naisille. Avaimen saa
maksua vastaan uimahallin lipunmyynnistä. Avantoa pidetään auki
läpi talven ja se on erittäin suosittu
paikka, ei vähiten keskeisen sijaintinsa takia.
Ah, kevätaurinko ja pilkkiminen!
Se, jos mikä, on rentouttavaa ajan-

vietettä. Pöyliöjärvellä on tilaa pilkkijöille, kunhan muistaa maksaa
pilkkiluvan. Järveen istutetaan vuosittain kirjolohta, niinpä myös pilkkimiseen tarvitaan lupa.
Pilkkilupa on voimassa kalenterivuoden ja maksaa vain 10,-. Koko
vuodeksi voi ostaa kausiluvan, mikä
oikeuttaa sekä kesäkalastukseen että pilkkimiseen. Kausiluvan hinta on
50,-/vuosi ja lupia myy Kemijärven
keskustassa eräliike Urheilu-Sivakka.
Kelkkailijoille järven poikki kulkee virallinen reitti, jota pitkin pääsee Rovaniemen ja Pyhän suuntaan.
Talvisella Pöyliöjärvellä on tarjota jokaiselle jotain ja aivan kaupungin
keskustassa. Harvassa kaupungissa
on tällaista helmeä!

