
KUNTA-
TIEDOTE

Kuntakokeilu starttaa maaliskuussa!

Vastaanotolle näppärästi 
automaatin kautta

Voimaa taiteesta, 
virtaa luonnosta!
Koronatalvi taittuu touhuamalla 
ja toisista huolehtimalla
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Mihin tarvitsemme lisää elinvoimaa?
Olet varmasti törmännyt minun 
ja monen muunkin suitsutuksiin 
siitä, kuinka hyvin meillä Limin-
gassa menee, ja kuinka me pär-
jäämme erilaisissa tilastoissa ja 
kuntien välisessä vertailussa. Ja 
tämä kaikki on totta, meillä me-
nee kuntana todella hyvin. Em-
mekö siis nyt voisi vain jäädä le-
päämään hyvien peruspalvelujen 
varaan ja nauttimaan arjesta. Mik-
si ihmeessä me tarvitsisimme vie-
lä lisää elinvoimaa?

Kaikille on tuttu ikivanha sanon-
ta ”vierivä kivi ei sammaloidu”. Sa-
ma pätee kunnan kehitykseen ja 
kasvuun. Niin kauan, kuin meillä 
on pientäkin kasvua ja kehitäm-
me omaa tekemistämme, palve-
luitamme, hyvää ympärillämme, 
me emme ala sammaloitua. Pie-
ni kasvu ja sopiva kehitys pitää 
meidät kustannustason nousun 
yläpuolella. Jos taas pysähdym-
me haukkaamaan happea edes 
hetkeksi, alkaa kuntamme talous 
samoin tein nikotella ja muut kun-
nat menevät molemmilta sivuil-
ta ohi. Valitettavasti kuntien väli-
nen kilpailu on aika kovaa ja totis-
ta hommaa, joten siinäkään ei au-
ta tuudittautua omaan hyvyyten-
sä liian pitkäksi aikaa.

Kunnan perustehtävä on huo-
lehtia palveluista kuntalaisille. Ko-
neisto pyörii sulavasti, 
kun saatavilla on 
riittävästi pot-
kua (eli käsi-
pareja) ja 
voitelua (eli 
rahaa). Jot-
ta käsipare-

ja ja rahaa on riittävästi, täytyy kun-
nan olla tietenkin jonkin kokoinen. 
Jatkuva pieni kasvu puolestaan 
takaa, että voitelu pelaa vaikeis-
sakin olosuhteissa. Jokainen uusi 
Liminkaan muuttava asukas tuo 
oman osansa Limingan veroker-
tymään, joten väestön kasvu on 
meille elintärkeää. Näin saamme 
pidettyä myös peruspalvelut kun-
nossa.

Tarvitsemme myös lisää asu-
tusta kirkonkylän keskustaan. Ku-
ten tiedämme, erikoistavarakaup-
pa on murroksessa verkkokaupan 
myötä, mutta se ei suoraan tar-
koita, että kivijalkakauppa olisi 
kuolemassa. Arvostamme varmas-
ti kaikki hyvää palvelua ja ostami-
sen helppoutta. Kunnan keskus-
tassa tarjotut palvelut voisivat ol-
la juuri sitä. Kun keskusta-alueel-
la asuu riittävästi ihmisiä, tarjoaa 
se myös yrittäjille mahdollisuuden 
elinkeinoon. Kirkonkylällä tämä 
tarkoittaa omakotiasumisen lisäk-
si kerros- ja rivitaloja, ehkä pieniä 
erillistaloyhtiöitä ja muuta asumi-
sen muotoa, joka tukee kauppaa 
lähialueella. Tupos taas on raken-
tunut ajan saatossa pitkälti kou-
lun ympärille ja nyt koulun kort-
telia ollaankin kehittämässä niin, 
että jatkossa se voisi olla Tupok-
sen palvelullinen keskusta. 

Yritykset ja työpaikat ovat elin-
voiman keskiössä. Jopa valtio on 

alkanut jakamaan kunnille 
suunnattuja rahoja sen mu-
kaan, millainen elinkeino- 
ja työllisyystilanne niissä on. 
Vaikka Liminka on aivan 
upea paikka asua, voisi se 
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olla entistä useammalle myös 
työssäkäyntikunta. Nyt työväkem-
me käy paljolti töissä naapurikun-
nissa, mutta uskoisin, että jos Li-
mingassa olisi tarjolla sopivia työ-
paikkoja, moni vaihtaisi entistä ly-
hyempään työmatkaan. Ja kun 
otetaan huomioon, että Limingas-
sa on Suomen kahdeksanneksi 
koulutetuin väestö, tarjolla on 
osaavia ja sitoutuneita työnteki-
jöitä tänne sijoittuville yrityksille. 
Yritykset tuovat yhteisöveroja ja li-
säksi Limingassa asuvat työnteki-
jät tuovat Limingan kunnalle ve-
roeuroja, jotka ovat taas sitä tär-
keää voitelua. Yrittäjät ja yritykset 
siis luovat elinvoimaa enemmän 
kuin ehkä ajattelemmekaan.

Voisimme vielä pohtia hankkei-
ta. Onko niille sitten minkäänlais-
ta tarvetta tässä elinvoiman ra-
kentamisessa?

Valtiontalouden koneisto on 
hyvin monimutkainen, EU-rahoi-
tuksesta puhumattakaan – aina-
kin itselläni tulee välillä ihmetel-
tyä niiden erilaisia kommervenk-
kejä. Ennen vanhaan kunnat sai-
vat valtionavusta peruspalvelui-
den, kuten terveydenhuollon, 
koulutuksen ja varhaiskasvatuk-
sen hoitamiseen. Totta kai, sillä 
suurin osa kansalaistemme vero-
varoin hoidetuista palveluista on 
kunnan vastuulla. Viime vuosien 
aikana valtio on kuitenkin alka-
nut leikata niin sanottua auto-
maattista valtionavustuksen mää-
rää ja suunnata leikatut rahat 
jaettavaksi erilaisten kehittämis-
hankkeiden kautta. Tällä tavalla 
valtio saa suunnattua kunnat ke-

hittämään toimintaan haluamas-
taan näkökulmasta, ja kehityksen 
tuloksena syntyvällä tehostami-
sella ehkä saavuttamaan myös 
säästöjä. Rahaa on jaossa aina en-
nalta ilmoitettu summa, ja vain 
ne kunnat, jotka hakevat näitä 
tukia, voivat niitä saada. Eli joku 
keräisi meiltä leikatut veroeurot 
omaan budjettiinsa, jos Limingan 
kunta ei niitä hakisi.

Hankkeilla voidaan kokeilla ja 
pilotoida erilaisia ja uusia palve-
luita tai toimintatapoja kevyesti. 
Uudet ja kehittyneet palvelut voi-
vat toimia ketterämmin kuin van-
hat, olla lisäpalveluita kuntalaisil-
le, parantaa nykyistä ajankäyttöä 
tai säästää rahaa esim. tietojärjes-
telmien kustannuksista. Joka ta-
pauksessa kehittämishankkeiden 
ydintavoite on elinvoiman eli pa-
remman hyvinvoinnin lisääminen 
meille kaikille. 

Vaikka meillä Limingassa siis 
meneekin hyvin, emme saa kui-
tenkaan ruveta sammaloitumaan. 
Meidän on huolehdittava, että 
saamme voiteluainetta joka vuo-
si kuntamme koneistoon hieman 
enemmän, jotta koneisto kuluisi 
mahdollisimman vähän ja palve-
lut olisivat sulavia ja laadukkaita – 
meille kuntalaisille. Puhalletaan 
siis kaikki yhdessä Limingassa ky-
tevään elinvoiman hiileen ja huo-
lehditaan, että Liminka on Suo-
men paras paikka asua myös jat-
kossakin.

Teemu Haapala 
elinkeinojohtaja,  
Limingan kunta
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Limingan terveyskeskuksessa on käytössä 
uusi itseilmoittautumisautomaatti. Auto-
maatin avulla voit ilmoittautua lääkärin, hoi-
tajan, fysioterapeutin ja hammashoidon 
vastaanotoille. Laite sijaitsee terveysaseman 
sisääntuloaulassa.

– Ilmoittautuminen tapahtuu viivakoo-
dillisella kortilla (Kela-kortti tai ajokortti) tai 
näppäilemällä kosketusnäytölle henkilötun-
nus. Automaatin näytöllä näkyy ajanvarauk-
sesi. Saat ilmoittautumistietosi mukaasi 
myös tulosteena, joka ohjaa sinua oikeaan 
odotustilaan, kertoo palveluesimies Outi 
Kokko.

Laboratorioon ja sosiaalihuollon palvelui-
hin ei tarvitse ilmoittautua automaatin kaut-
ta. Röntgeniin ilmoittaudutaan puolestaan 
asiakaspalvelupisteeseen.

– Automaatti nopeuttaa asiointia ja on 
helppokäyttöinen. Itseilmoittautumislait-
teen avulla terveyskeskus pyrkii tarjoamaan 
parempaa asiakaspalvelua. Henkilökunta 
opastaa tarvittaessa laitteen käytössä, Kok-
ko lupaa.

Myös perinteistä palvelua on saatavilla, 
jos tarve vaatii.

– Asiakaspalvelupisteemme palvelee edel-
leen tarvittaessa henkilökohtaisesti.

Vastaanotolle näppärästi 
automaatin kautta

OMAISHOITAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄ
kokoontuu kerran kuussa, maanantaisin 
22.2./22.3./26.4./24.5. klo 13.30-15 seurakuntata-
lolla, Pappilantie 6. Ryhmä on tarkoitettu kaikil-
le omaistaan kotona tai laitoksessa  hoitaville. 
Ryhmään voi tulla tapaamaan muita omaishoitajia, 
jakamaan kokemuksia sekä löytämään uusia voi-
mavaroja ja selviytymiskeinoja. Ryhmään ei tarvitse 
ilmoittautua. Ryhmässä mukana sosiaaliohjaaja 

Katja Sangi kunnasta p. 046 922 9969 ja diakoniatyöntekijä Heini Karhumaa seurakun-
nasta p. 044 752 1226. 

MUISTISAIRAIDEN TOIMINNALLINEN RYHMÄ
omaishoitajien vertaistukiryhmän kanssa samaan aikaan seurakuntatalolla. Ohjaajana Meri 
Alaranta-Saukko Oulun seudun muistiyhdistyksestä ja avustajana seurakunnan vapaaehtoi-
nen.

Lämpimästi tervetuloa ryhmiin!

Ollaan varovaisia, pidetään turvavälejä ja huolehditaan hyvästä käsihygieniasta.

– Vaikka korona on Limingassa saatu pi-
dettyä hyvin kurissa, vaatii tilanne nyt eri-
tyistä jaksamista aikuisilta. Näin voidaan 
ehkäistä myös herkemmin tarttuvia tau-
timuunnoksia, sanoo kunnanjohtaja Pek-
ka Rajala.

Alle 18-vuotiaiden harrastustoimintaa 
on voitu avata, mutta aikuiset eivät vielä 
harrastamaan pääse. Mielekästä tekemis-
tä kannattaa hakea ihan ajatuksella ja vin-
kata omista konsteista myös kaverille ja 
naapurille.

– Mitä Liminka minulle tarjoaa ja miten 
me liminkalaisina yhdessä viemme tä-
män haasteellisen ajan loppuun, yhteis-
vastuullisesti. Nyt tarvitaan kaikkien 
tsemppausta ja tukea.

Olemme koostaneet liminkalaisille vink-
kejä korona-arjessa jaksamiseen – poimi 
tästä itsellesi sopivat!

Luistaville laduille vai nuotioret-
kelle?
Liike on lääke myös koronarajoitusten ai-
kana. Vaikka sisätiloissa harrastaminen 
on nyt rajoitettua, kannattaa nauttia kun-
nan loistavista palveluista ulkoillen.

– Ulkoliikunnan puitteissa tekemistä 
löytyy jääurheilualueilta ja meri- sekä lä-
hiladuilta. Rantakylän ulkoilu- ja virkistys-
alue tarjoaa sitten ulkoliikunnalle maail-

man, jossa tekemistä löytyy moneen läh-
töön, sanoo liikuntapalvelupäällikkö Jan-
ne Laamanen.

Rantakylässä voit koko perheen voimin 
tuulettua vaikka mäenlaskussa.

– Myös makkaranpaisto ja retkeily ovat 
mahdollisia perheen pienempien kans-
sa. 

Hiihtolatujen ja Rantakylän fatbike-reit-
tien kunnossapitotilanteen voit tarkistaa 
osoitteesta: https://oulu.fluentprogress.fi/
outdoors

Lukutoukalle tekemistä!
Kaipaatko todellisuuspakoa, uutta tietoa 
ja muita maailmoita? Vinkkejä lukulistal-
le saat kirjaston facebook-livessä to 25.2. 
klo 17.00.

– Tarkoitukseni on esitellä Facebook-li-
vessä lukuvinkkejä aikuisille. Vinkeistä löy-
tyy kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta 
ja sarjakuvia, kertoo kirjastonhoitaja San-
na Näätänen.

Kirjastolta voit lainata nyt myös esimer-
kiksi lumikengät. 

– Laina-aika on kaksi viikkoa. Lumiken-
kien lisäksi lainattavana on myös muita 
uusia liikuntavälineitä, muun muassa liu-
kuesteitä, jumppakuminauhoja ja hula-
vanteita.

Kirjastokortilla pääset katsomaan elo-
kuvia, lukemaan lehtiä ja osallistumaan 

vaikka kitarakurssille. Kaikki kirjaston e-ai-
neistot löydät osoitteesta: outi.finna.fi - 
eKirjasto.

– Tarvitset vain kirjastokortin numeron 
ja PIN-koodin. Kysy lisää kirjastosta, Nää-
tänen vinkkaa.

Jutellaanko? -linja tukenasi
Liminka tarjoaa kaiken ikäisille kuntalai-
sille apua, neuvoja ja psykososiaalista tu-
kea yhden numeron taktiikalla.

– Haluamme tarjota tukea mahdolli-
simman matalalla kynnyksellä jokaiselle 
apua kaipaavalle, tiivistää perusturvajoh-
taja Eliisa Tornberg.

Keväällä käyttöön otettu Jutellaanko? 
-linja on edelleen käytössä. Numero on 
040 586 0480.

– Arkisin klo 9-11 on jokaisen kuntalai-
sen mahdollisuus soittaa numeroon ja 
käydä ammattihenkilön kanssa läpi mie-
len päällä olevia asioita, kertoo palvelue-
simies Outi Kokko.

Muistikuntoutusta ja kulttuuria
Koti TV tarjoaa ikäihmisille liikunnallista 
etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikun-
toutusta sekä kulttuuria ja opetuksellista 
sisältöä joka arkipäivä klo 11–13, vinkkaa 
hoito- ja hoivatyönjohtaja Riitta Ruotti-
nen.

– Palvelun tavoitteena on edistää ikään-

tyneiden toimintakykyä liikunnallisen kun-
toutuksen ja muistikuntoutuksen avulla.

Ruottinen muistuttaa terveellisen ra-
vinnon, levon ja unen sekä liikunnan mer-
kitystä hyvinvoinnille. Yli 65-vuotiaiden 
liikkumisen suosituksessa painotetaan li-
hasvoimaa ja tasapainoa enemmän kuin 
muiden ikäryhmien suosituksissa. 

– Lihasvoima ja tasapaino ovat tärkei-
tä arjessa selviytymisen, liikkumiskyvyn 
ja esimerkiksi kaatumisten ehkäisyn kan-
nalta. 

Koti TV näkyy antenni-tv-verkossa ka-
navapaikalla 33. DNA:n kaapelitalouksis-
sa Koti TV näkyy kanavapaikalla 66. 

Etänuokkarille Discordissa
Nuorisotilat ovat koronan vuoksi toistai-
seksi suljettuina, mutta etänuokkarille 
pääsee jokaisena arki-iltana.

– Etänuokkarin alustana toimii Discord. 
Linkin ja myös nuorisopalveluiden viik-
ko-ohjelman löydät Limingan nuoriso-
työn somesta, opastaa nuorisopalvelu-
päällikkö Mika Nieminen.

Vaikka tilat ja harrastusmahdollisuu-
det ovat koronan vuoksi rajalliset, niin yk-
sin ei tarvitse jäädä. 

– Etänuokkarilta löydät tutut ohjaajat 
sekä vanhat ja uudet juttukaverit!

Selätä taisteluväsymys näillä konsteilla!
Korona rajoittaa meidän kaikkien arkea:

Yhteishenkeä, tsemppimieltä, nuotioretkiä, etänuokkaria, luistavia latuja ja Koti TV:n kuntojumppaa – näillä vinkeillä voit 
voittaa koronarajoitusten tuoman taisteluväsymyksen. 
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Lapset päättivät, 
miltä Liminganlahden 
alakoulussa näyttää
– Valokuvateosten avulla olemme saaneet 
Limingan luontoa koulumme sisälle, ker-
too Liminganlahden yhtenäiskoulun apu-
laisrehtori Sari Sipola.

Koulun solut eli luokkatasojen omat 
osastot ovat saaneet idean sisustuksen 
värimaailmaan luonnosta: merestä, pel-
losta ja metsästä.

– Valokuvaprojekti on ollut antoisa ja 
parasta on ollut oppilaiden osallistumi-
nen, Sipola iloitsee.

Oppilaat äänestivät, mikä valokuva ha-
luttiin valita kuhunkin soluun. Kuvia on 
käytetty myös inspiraation lähteenä vesi-
väritöissä ja askarteluissa. Lisäksi kouluai-
set ovat kirjoittaneet ajatuksiaan valitse-
mistaan taidevalokuvista, joiden taustal-
la on prosenttiperiaate.

– Kyseessä on periaatteellinen päätös 
käyttää osa rakennushankkeen määrära-
hasta taiteeseen ja saada näin taidetta 
julkisiin tiloihin, kertoo kirjasto- ja kulttuu-
rijohtaja Janne Nevala.

Periaatteen mukaisesti Limingan kun-

ta julkisti vuoden 2019 alussa kaikille avoi-
men portfoliohaun kunnan julkisiin tiloi-
hin sijoittuvista taideteoksista. Toisen koh-
teen, Liminganlahden alakoulun, upeat 
taideteokset julkistettiin joulun alla vide-
on muodossa.

– Koronatilanteen vuoksi perinteistä jul-
kistustilaisuutta ei voitu ymmärrettäväs-
ti järjestää. Toisaalta videomuodossa teh-
ty julkistus on aikaa kestävä dokumentti, 
jonka myötä kuvien syntyhistoriaan voi 
palata aina uudelleen, vuosien ja vuosi-
kymmentenkin kuluttua, huomauttaa 
Nevala.

Video julkaistiin kokonaisuudessaan Li-
mingan kunnan YouTube-kanavalla ja sen 
on kerännyt jo yli 1400 katselukertaa. 

– Taiteilijoiden lisäksi videolla kuullaan 
musiikkia koululaisten esittämänä sekä 
kurkistetaan Liminganlahden koulun käy-
täville, jossa seiniä peittävät, akustiikka-
levyksi valmistetut valokuvateokset ovat 
esillä, Sipola kertoo.

Jokaisen teoksen yhteyteen on nyt lii-

tetty QR-koodi, jo-
ka ohjaa teosta kat-
selevan lyhyem-
pään esittelyvi-
deoon. Siinä valo-
kuvaaja kertoo 
teoksesta, sen syn-
nystä tai ylipäätään 
tavastaan vangita 
hetkiä luonnossa 
kuvan keinoin.

– Etsin kuviini 
kauneutta ja tun-
nelmaa, tiivistää va-
lokuvataiteilja Ari-
mo Eklund videol-
la ja esittelee kolme 
herkkää teostaan.

Eklundin teosten lisäksi esillä on Mika 
Honkalinnan, Erkki Toppisen ja Jussi Rii-
kosen valokuvataidetta. Riikonen on myös 
toteuttanut videon, jossa teokset esitel-
lään.

– Julkisen taiteen tarkoitus on lisätä 

kohteen kiinnostavuutta ja viihtyisyyttä, 
tuoda matalan kynnyksen periaatteella 
taidetta arkipäivän asiaksi ja lisätä kun-
nan mainetta sekä vetovoimaa. Ja totta 
kai myös tuoda työmahdollisuuksia tai-
teilijoille, Nevala päättää.

LIMINGAN KIRJASTO
Kirjaston koronarajoitukset jatkuvat toistaiseksi. 

Pidä kuitenkin silmällä kirjaston ja kunnan tiedotusta. 
Ilmoitamme mahdollisista muutoksista rajoituksissa. 

 
Kirjastoa koskevat koronarajoitukset: 

 - Kirjasto avoinna normaalein aukioloin.
- Omatoimikirjasto suljettu.
- Pika-asiointi (alle 15 min) käytössä.
- Maskisuositus voimassa yli 15-vuotiaille.
- Kangasmaskien jakelu jatkuu kirjastolla.
- Vain välttämätön asiointi asiakaskoneella (alle 15 min).
- Tapahtumat, kokoontumiset ja ryhmäkäynnit peruttu.
- Suosittelemme verkkokirjaston (outi.finna.fi) käyttöä asioinnissa.

Kirjaston näyttelyt: 
Helmikuu: Vilma Vainio 
Maaliskuu: Mikko Jylhä
Huhtikuu: Kansalaisopisto
Toukokuu: Taidekoulu

Näyttelyseinä on vapaana kesä-, heinä- ja elokuussa. 
Jos haluat oman näyttelysi kirjastolle, ole yhteydessä
kirjastonjohtaja Janne Nevalaan: janne.nevala@liminka.fi tai puh
050 3182043

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

talolla kokoushuone 
Rännärissä. 

Ellen Hyytinen, Sari Sipola, Beata Kämäräi-
nen, Ilpo Paakkolanvaara ja Joona Juusola 

kerääntyvät Liminganlahden alakoulun 
4B-luokan edessä olevaan aulatilaan, 

jota koristaa Arimo Eklundin upea 
apilateemainen valokuva. Lapset ovat 

olleet mukana valitsemassa alakouluun 
valokuvataidetta, jonka pohjalta myös 

sisustuksen värimaailma on luotu. 
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Häräntappoase 
Abrahamin 
kulttuuripuistoon
Ensi kesänä Limingassa, Abrahamin kult-
tuuripuistossa, esitetään Anna-Leena Här-
kösen romaaniin pohjautuva nuorisodraa-
ma Häräntappoase. Esitykseen etsitään 
nyt sopivaa näyttelijäkaartia, jonka ohjauk-
sesta vastaa Taidekoulun teatterilinjalla 
opiskeleva Aapo Salonen. 

– Työryhmään etsitään kaikenikäisiä 
näyttelijöitä, muusikoita, puvustajia, ääni-
teknikkoa, graafikkoa ja muita teatterista 
kiinnostuneita. Aiempaa koulutusta tai 
teatteritaustaa ei tarvitse olla, kertoo tuot-
taja Hiski Toikkanen. 

Esitykset sijoittuvat heinäkuulle ja ak-
tiivinen harjoituskausi on touko-kesäkuus-
sa. Esitys on harrastajatuotanto ja se to-
teutetaan yhteistyössä Limingan kunnan 
kanssa.

– Hienoa, että saadaan pienen tauon jäl-
keen kesäteatteritoimintaa kuntaan. Kun-
nassa on ollut paljon innokkaita teatterin 
harrastajia ja parikin eri teatteriryhmää. 
Ehkä sieltäkin saadaan mukaan innostu-
neita tekijöitä, sanoo kirjasto- ja kulttuuri-
johtaja Janne Nevala.

Puitteet kulttuuripuistossa teatteriesi-
tyksellä ovat loistavat, kehaisee elinkeino-
johtaja Teemu Haapala.

– On kiva päästä koeponnistamaan 
oman kylän kesäteatterilla alueen toimi-
vuutta nyt, kun Abrahamin kulttuuripuis-
to on fasiliteettien osalta valmis.

Haapala arvelee teatteriesityksen tuo-
van väkeä oman kylän lisäksi kaupungis-
ta ja kauempaakin.

– Alue on suunniteltu niin, että se pal-
velee niin iso ja kuin pieniä tapahtumia 
avaimet käteen -periaattella, ja että pai-

kan päälle pääsee niin läheltä kuin kau-
empaa maakunnasta.

Uusien, nuorten tekijöiden myötä klas-
sikosta on luvassa raikas ja eloisa kesäteat-
teriesitys, joka sopii erityisen hyvin Abra-
hamin kulttuuripuistossa esitettäväksi.

– Häräntappoasehan on klassikko, jota 
luetaan edelleen. Ja täytyy muistaa, että 
Anna-Leena Härkönenhän on syntynyt Li-
mingassa, eli hienoa saada hänen tekstin-
sä takaisin juurille, iloitsee Nevala.

Taidekoulun teatterilinja on hänen mu-
kaansa hieno uusi avaus, jolle on ollut alu-
eellisesti kysyntää jo kauemminkin. 

– Ja mukavaa, että yhteinen sävel löytyi 
kunnan toimijoiden ja teatterilinjan kans-
sa niin vaivattomasti. Tästä on hyvä lähteä 
liikkeelle ja toivottavasti jatkoa seuraa.

CASTING-TILAISUUS 
JÄRJESTETÄÄN SUNNUNTAINA 

21.2.2021 KLO 10.00-14.00 
OSOITTEESSA ARVOLANKUJA 1

TIlaisuus järjestetään 
Limingan taidekoulun teatteritilassa. 

Ilmoitus kiinnostuksesta 
ja mahdolliset kysymykset voi 

esittää tuottajalle sähköpostitse: 
hiski.toikkanen@gmail.com

Limingan historiaa esittelevä 
näyttely museoalueen 
perinnehalliin  – hahmokilpai-
lun voittaja selvillä!
Limingan museoalueen perinnehalliin 
avautuu kesällä uusi Limingan historiaa 
esittelevä näyttelykokonaisuus. 

– Näyttelyn tarkoituksena on kuvata 
Limingan vaiherikkaassa tarinassa mu-
kana olleita ihmisiä, keskittyen alueen 
asukkaiden arkiseen elämään ja nostaen 
esille heidän työpanostaan, kertoo kir-
jasto- ja kulttuurijohtaja Janne Nevala.

Halliin on tulossa valokuvasuurennok-
sia lakeuden maisemista ja ihmisistä 
työnsä äärellä. Tilaan tulee myös jäljen-
nöksinä neljä Limingan historiaan liitty-
vää hahmoa: paimenessa oleva lapsi, pel-
totöissä oleva nainen, seppä ja ruustin-
na. Hahmot edustavat 1700 – 1800 -lu-

kujen tyyliä.
– Hahmoista järjestettiin piirroskilpai-

lu, jonka voitti Maria Keckman Haapave-
deltä. Voittajan toteuttamat hahmot tu-
lostetaan vaahtopuristelevylle, aikuiset 
noin 160-180 cm korkeina ja lapsihahmo 
noin 120 cm korkeana, Nevala selvittää.

Näyttelyn tarkoitukse-
na on kuvata Limingan 
vaiherikkaassa tari-
nassa mukana olleita 
ihmisiä.

JUHA HURME: 
"Runar Schildt, 

unohdettu suomalainen 
mestarikirjailija"

LIMINGAN KIRJASTO
ti 2.3. klo 18

Tapahtuma järjestetään, 
jos koronarajoitukset sen sallivat.
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Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan 4 kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua 
alkamista. 

Kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen 1.8.2021 alkavalle toimintakaudel-
le haetaan sähköisesti Limingan kunnan varhaiskasvatuksen Sähköinen asiointi 
–sivun kautta 31.3.2021 mennessä.

HAKEMINEN AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN LEIKKITOIMINTAAN
Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat osa kunnan varhaiskasvatusta. Avoimiin 
varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat leikkitoiminnan kerhojen lisäksi perhekerhot. 
Toimintaa järjestetään sekä Tupoksessa että kirkonkylällä. Toimintaa ei järjestetä 
esiopetuksen loma-aikoina.
Avoin varhaiskasvatus on tarkoitettu perheille, jotka hoitavat lastaan kotona ja eivät 
käytä muita varhaiskasvatuspalveluita. Toimintaan osallistuminen ei vaikuta kotihoi-
dontukeen.

Kunnan järjestämään leikkitoimintaan haetaan sähköisesti Limingan kunnan 
varhaiskasvatuksen 
Sähköinen asiointi –sivun kautta 30.4.2021 mennessä.

Varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa lisätietoja antavat: 
Päiväkodinjohtaja Erja Laine (Tupoksen päiväkodit ja perhepäivähoito) p. 050 597 8553, 
vs. Päiväkodinjohtaja Satu Korjonen (Linnukka ja Katri) p. 050 533 6814
Päiväkodinjohtaja Outi Leinonen (Aapi ja Ojanperä) p. 050 345 5738
Varhaiskasvatusjohtaja Sari Supperi p. 050 345 5149  
Sähköposti: etunimi.sukunimi@liminka.fi

LIMINGAN YKSITYISET PÄIVÄKODIT 
Asiakas voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa myös yksityisestä päiväkodista. Kun paikka 
on varmistunut, asiakas voi hakea kunnalta palveluseteliä.  Palveluseteliä haetaan 
sähköisesti Limingan kunnan varhaiskasvatuksen Sähköinen asiointi –sivun kautta. 
Jokaiselle lapselle täytetään oma palvelusetelihakemus. 
Lisätietoja: http://www.liminka.fi > Varhaiskasvatus ja koulutus > Varhaiskasvatus > 
Palveluseteli

SÄHKÖINEN ASIOINTI
Sähköinen asiointi –sivulla (http://www.liminka.fi > Varhaiskasvatus ja koulutus > 
Varhaiskasvatus > Sähköinen asiointi) voi mm. tehdä lapsen varhaiskasvatushakemuk-
sen tai esiopetukseen ilmoittautumisen, saada arvion varhaiskasvatusmaksuista, hakea 
palveluseteliä, irtisanoa varhaiskasvatuspaikan ja käydä lukemassa tehdyt päätökset. 
Kun asiakkaalle on tehty päätös, siitä ilmoitetaan hänelle sähköpostilla/ tekstiviestillä. 

Varhaiskasvatukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä muutoksista tiedotetaan 
kunnan nettisivuilla.

HAKEMINEN 
VARHAISKASVATUKSEEN 

PAKKAUSMUOVIN ERILLISKERÄYS-
VELVOITE VOIMAAN 1.1.2021!

Jätehuoltomääräyksien § 10; 4 ja yli 4 huoneiston kiinteistöiden tulee lajitella bi-
ojätteen, pa-perin, kartonki/pahvin, lasin ja metallin lisäksi myös pakkausmuovi 
1.1.2021 alkaen. Velvolli-suus koskee myös niitä kimppoja, joissa osakkaana on 
neljä tai yli neljä kiinteistöjä ja kim-passa kerätään hyötyjätteitä. 

Lakeuden EKOn sähköinen asiointi on auki!
Tyrnävän jätehuoltoviranomaisen sähköisessä sovelluksessa haet poikkeuksia jätehuoltomääräyk-sistä, esim. 
kimpan perustamiseen, jätteenkuljetuksen keskeyttämiseen, tai tyhjennysvälin piden-tämiseen, sekä tehdä 
myös ilmoitukset, esim. kompostointi ja lietteen omatoimisen käsittelyn -ilmoitukset. (www.lakeudeneko.fi).

Onhan sinulla Suomi.fi -viestit jo käytössäsi? 
Nopeuta viranomaisten kanssa asiointia; tiedotteista ja päätöksistä tieto suoraan sähköpostiisi. Sähköinen 
asiointi laitetaan päälle Suomi.fi kansalaissovelluksen viestit -välilehdellä. Suomi.fi mobiiliso-velluksella tie-
dot suoraan matkapuhelimeesi.

Pihla Hasan, Ympäristösuunnittelija, 050 324 0963

TAIKU NUORTEN TAITOPAJA
Anni Issakainen 050 452 4247
Jonna Lesonen 050 460 5604
Eeva Sippola 040 486 0359
etunimi.sukunimi@liminka.fi

Instagram: taikupaja
 

Tervetuloa mukaan  
Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton Limingan paikal-
lisyhdistyksen toimintaan! 
Jäsenenä tuet yhdistyksen toimin-
taa liminkalaisten lasten, nuorten 
ja lapsiperheiden hyväksi. Yhdis-
tyksen jäsenet saavat myös monia 
paikallisia ja valtakunnallisia etuja 
ja alennuksia.
Perhekahvilat ovat toistaiseksi 
tauolla, seuraamme koronaan liit-
tyviä ohjeistuksia ja ilmoitamme 
Facebook- ja nettisivuillamme jat-
kosta. Vapaaehtoisia vetäjiä tarvi-
taan ainakin Tupoksessa, joten jos 
kiinnostuit, ota yhteyttä sähkö-
postilla: Limingan.yhdistys@mll.fi.
Liity jäseneksi nettisivuillamme 
liminka.mll.fi. 
Tapahtumista ja toiminnasta tie-
dotamme myös facebookissa 
MLL.Liminka.

ELÄKELIITON LIMINGAN YHDISTYS ry 
Viime vuosi ei mennyt aivan suunnitelmien mukaan, mut-
ta toivotaan tältä alkaneelta vuodelta parempaa, vaikka 
koronarajoitukset ovat voimassa edelleen.

Yhdistyksen hallitus laatii tulevan kevään toimintasuunni-
telman helmikuun aikana.  Kovin suurisuuntaista toimintaa 
ei ole tiedossa mutta toivottavasti voimme aloittaa kerhoi-
toiminnan helmikuun lopussa tai maaliskuun alkupuolella.  
Aikataulusta tiedotetaan Rantalakeus-lehdessä ja toivotta-
vasti saamme myös kotisivut ajantasalle. Kokoontuminen 
on joka toinen torstai ja pääsääntöisesti seurakuntatalolla.

Yhteystiedot:
puheenjohtaja Tapio Junttila puh. 040-5730463
sihteeri Eila Paavola puh. 040-5725053
nettiosoite www.elakeliitto.fi/liminka

Talven selkä on taittunut ja kevät tulee vauhdilla!  Ulkoil-
laan mahdollisuuksien mukaan ja nautitaan kevättalven 
keleistä!

Terveisin eläkeliiton Limingan yhdistyksen hallitus.
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ANNUKKA HANNI-NIEMIKORPI 
Asun perheeni kanssa Limingassa – lähtöi-
sin olen Hailuodosta. Olen pohjimmiltani 
yksinäinen susi, mutta teen mielelläni yh-
teistyötä erilaisten ihmisten kanssa. Aloitin 
Limingan kunnan työhönvalmentajana 
vuosi sitten tammikuussa. Sitä ennen työs-
kentelin kunnalla työttömien Hub-kokeilu-
hankkeessa, ja aiemmin toisaalla ammatil-
lisena opettajana. Matkan varrella olen opis-
kellut sosiaalialaa ja suorittanut työhönval-
mennuksen erikoisammattitutkinnon.

Työehtävät?
Minuun voi olla yhteydessä kaikkiin työllis-
tymiseen, työnhakuun ja opintojen suun-
nitteluun liittyvissä asioissa. Myös silloin, 
kun pohdit alanvaihtoa, voimme yhdessä 
ideoida polkua unelmiesi työpaikkaan. Asi-
akkaana voit määritellä sen, miten tiivistä 
ohjausta haluat: joskus riittää, että kom-

Tekijät tutuiksi!
Oletko vaihtamassa alaa, etsimässä töitä tai haaveiletko oppisopi-
muskoulutuksesta? Haluatko lisätietoa kuntakokeilusta vai kaipaatko 
yrityksesi palvelukseen uusia työntekijöitä? Työllisyyspalveluiden An-
nukka Hanni-Niemikorpi ja Niina Niinimaa ovat valmiita auttamaan 
juuri sinua.

mentoin työhakemustasi sähköpostitse, 
toisessa tilanteessa voimme tavata useita 
kertoja ja tehdä tiivistä yhteistyötä suunni-
telmasi edistämiseksi.

Parasta työssä
Työssäni parasta on onnistumiset asiakas-
työssä ja asiakkailta saamani palaute. Luot-
tamuksellisen asiakassuhteen rakentami-
nen palkitsee, on mukava, kun joku saat-
taa ottaa uudelleen yhteyttä pitkänkin ajan 
kuluttua. Työni on myös hyvin liikkuvaa ja 
vaihtelevaa, kahta samanlaista päivää ei 
ole. Tärkeää on myös työkavereiden tuki ja 
yhdessä tekemisen meininki.

Näin rentoudun
Vapaa-ajallani minut löytää usein liikunnal-
listen harrastusten parista. Erityisesti kun-
tosali, jooga ja lenkkipolut ovat minulle hen-
kireikä ja keino irtautua työstä. Talvella per-

Annukka Hanni-Niemikorpi ja Niina Niinimaa rentoutuvat vapaa-ajallaan monipuolisten harrastusten parissa. 

heemme yhteinen laji on hiihto, molem-
mat lapsemme edustavat Limingan Niit-
tomiehiä. 

NIINA NIINIMAA
Olen kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, Alajär-
veltä. Luonteeltani olen avoin ja sosiaali-
nen. Tulen hyvin toimeen monenlaisten ih-
misten kanssa. Aloitin Limingan kunnassa 
kehitysvammaisten päivätoiminnan ohjaa-
jana vuonna 2011. Myöhemmin, sosiaalioh-
jaajan tehtävässä, vastuualueenani oli kun-
touttava työtoiminta ja aikuissosiaalityön 
sosiaaliohjaus. Vuoden alusta siirryin Limin-
gan kunnan työllisyyspalveluihin työhön-
valmentajaksi Annukan työpariksi.

Työtehtävät
Voit lähestyä minua, jos olet työnhakijana, 
kaipaat työtä, olet kiinnostunut työkokei-
lusta tai palkkatuetusta työstä, mietit uut-
ta ammattia tai opintoja. Voimme yhdes-
sä etsiä sinulle sopivan työ- tai opiskelupai-
kan, kartoittaa eri opiskeluvaihtoehtoja jne. 
Autamme työnhakijoita myös hakemusten 
ja ansioluetteloiden tekemisessä. Jos sinul-
ta puuttuu esimerkiksi työturva-, tieturva- 
tai muu vastaava korttikoulutus, kannatta 

olla yhteydessä. Myös uusia työntekijöitä 
kaipaavat yritykset ovat asiakkaitani: autan 
mielelläni rekrytoinnissa. Puoleeni voi kään-
tyä myös oppisopimusasioissa.

Parasta työssä
Mukava työyhteisö on tärkeä asia työssä 
jaksamisen kannalta. Työssä parasta on eh-
kä se, että saan auttaa asiakkaita eteenpäin 
heidän kohdatessa työttömyyttä. Saan ol-
la asiakkaiden tukena heidän etsiessä työ-
paikkaa tai miettiessä uusia urasuunnitel-
mia. Nautin asiakastyöstä ja muiden ihmis-
ten auttamisesta sekä tukemisesta. 

Näin rentoudun
Perheen kanssa yhteinen aika saa ajatuk-
set pois työstä. Vapaa-ajalla vietän aikaa 
perheen ja ystävien kanssa, ulkoilen, leivon, 
katselen tv:stä hömppäsarjoja.  Minulla on 
kaksi koiraa, joiden kanssa lenkkeilen ja 
teen metsäretkiä. Tärkeä ”harrastus” minul-
le on myös tukiperhetoiminta. Nautin las-
ten kanssa touhuilusta – saan siitä iloa ja 
voimaa elämääni.

Liminka on mukana Oulun seudun kunta-
kokeilussa, joka käynnistyy maaliskuussa. 
Kokeilun myötä TE-toimistojen (työ- ja elin-
keinotoimistojen) tehtäviä siirretään kokei-
lun ajaksi kuntien tehtäväksi määriteltyjen 
asiakasryhmien osalta. 
– Kokeilun keskiössä on asiakaslähtöinen 
palvelu. Tavoitteena on parantaa erityises-
ti pidempään työttömänä olleiden ja hei-

Kuntakokeilu starttaa maaliskuussa
Työllisyyspalvelut yhdestä paikasta viipymättä

kossa työmarkkina-asemassa olevien pää-
syä työmarkkinoille, sanoo Limingan kun-
nan työhönvalmentaja Annukka Hanni-Nie-
mikorpi.

Työnhakijan tarpeet huomioon ottavat 
palvelut ja tehokas työnhaku alkavat mah-
dollisimman pian työnhakijaksi ilmoittau-
tumisen jälkeen.
– Asiakas kohdataan kasvotusten heti työn-

haun alussa ja hänen tilanteensa kartoite-
taan yksilöllisesti. Asiakas saa henkilökoh-
taisen yhteyshenkilön eli omavalmentajan, 
joka tapaa asiakkaan säännöllisesti ja huo-
lehtii omalta osaltaan, että asiakas pääsee 
etenemään kohti tavoitettaan.

Kunta voi kokeilun myötä hyödyntää mo-
nialaista verkostoaan: jos esimerkiksi asi-
akkaan terveydentila tuo haasteita työllis-

tymiseen, voidaan hänelle tarvittaessa tar-
jota työvoimapalveluiden ohella myös ter-
veys-, kuntoutus- ja sosiaalipalveluita. 
– Asiakkaan työllistymisen edistämiseksi 
tarjotaan tarpeen mukaan sekä kunnan et-
tä TE-palveluita. Kuntakokeilun aikana kar-
toitetaan ja kehitetään myös kunnan omia 
palveluita, Hanni-Niemikorpi päättää.
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DIAKONIATYÖ TIEDOTTAA
Taloudellisen avustamisen käytännöt 
muuttuvat 8.2.2021. Taloudellista apua 
haetaan soittamalla taloudellisen avus-
tamisen ajanvarauspuhelimeen p. 044 
752 1237 maanantaisin klo 9.30-11.30. Voit 
laittaa myös teksti- tai whatsapp-viestin 
kyseiseen numeroon, tällöin sinuun ote-
taan yhteyttä ajan antamiseksi. Puhelin 
on käytössä vain ilmoitettuna aikana, 
joten viesteihin vastataan vain silloin. 
Puhelussa saat ajan diakoniatyönteki-
jälle. Varattuna ajankohtana diakonia-
työntekijä pystyy keskittymään asiaasi 
ja kirjaamaan tietosi turvallisesti ylös 
asikasjärjestelmään. Taloudellisen avun 
hakeminen edellyttää aina diakonia-
työntekijän tapaamista. Korona-aikana 
keskustelut voidaan joutua hoitamaan 
puhelimella. Avustuksista päätetään dia-
koniatiimissä ja päätöksistä ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti. Jos haluat keskuste-
luapua tai sinulla on muuta asiaa, ota yh-
teys diakoniatyöntekijään. Kirkonkylän 
toimipiste: Heini Karhumaa p. 044 752 
1226, Piia Pengerkoski p. 044 752 1243. 
Tupoksen Vanamon toimipiste: Sanna 
Mettovaara p, 044 452 1227. 

SEURAKUNTAKERHO
Keskiviikkoisin klo 12 seurakuntatalolla. 
Kerhokausi alkaa 3.2. jos rajoitukset sal-
livat. Ohjelmassa hartaus ja vaihtuvaa 
ohjelmaa. Kahvit koronan vuoksi väli-
aikaisesti pois. Mukavaa yhdessäoloa. 
Tervetuloa uudet ja vanhat kerholaiset. 
Lisätietoja: Diakoni Heini Karhumaa p. 
044 752 1226. 

SYNTYMÄPÄIVÄT
Tänä vuonna 70 ja 80 vuotta täyttävät 
seurakuntalaiset: Paljon onnea ja Juma-
lan Siunausta. Juhlimme syntymäpäiviä 
yhteisesti 13.6.2021. Saatte lähempänä 
juhlaa vielä kutsun tilaisuuteen. 

YHTEISVASTUU
Yhteisvastuukeräys alkaa su 7.2. Voit 
osallistua keräykseen lahjoittamalla ha-
luamasi summanyhteisvastuu.fi/liminka 
tai Mobilepay 25796 tai FI82 4055 0010 
4148 41 viitenumero 303325 (keräyslupa 
RA/2020/639, myönnetty 29.5.2020. Kerä-
ysalue koko maa lukuun ottamatta Ah-
venanmaata). Kiitos lahjastasi!

KYYTISETELI
Limingan kunnan alueella asuvan henki-
lön, joka ei taloudellisista tai muista syis-
tä johtuen pääse omin kyydein kerhoon 
tai muuhun seurakunnan tilaisuuteen, 
on mahdollista saada kyytiseteleitä. Se-
telillä voi maksaa kuljetuksen kerhoon 
tai muuhun seurakunnan tilaisuuteen. 
Saattaja pääsee mukaan veloituksetta. 
Kyytiseteleissä on 4€ omavastuu/suun-
ta, mutta taloudellisin perustein niitä on 
mahdollisuus saada myös ilman omavas-
tuuta. Kyytiseteleitä voit kysyä diakonia-
työntekijöiltä.

KORONA
Kaikissa kokoontumiset toteutuvat ko-
ronarajoitusten niin salliessa. Ajantasai-
sin tieto löytyy seurakunnan nettisivuilta 
www.liminganseurakunta.fi

KESKUSTELUAPUA
Muistathan, että diakoniatyöntekijät 
antavat myös keskusteluapua. Ota roh-
keasti yhteyttä, olemme sinua varten!
Sanna Mettovaara, puh 044 752 1227, 
sanna.mettovaara@evl.fi
Heini Karhumaa, puh 044 752 1226, 
heini.karhumaa@evl.fi
Piia Pengerkoski, puh. 044 752 1243, 
piia.pengerkoski@evl.fi

hädässä olevat vanhukset suomessa ja maailman katastrofialueilla
tarvitsevat apuasi. tule mukaan yhteisvastuukeräykseen ja lahjoita!

#enitenyllättiköyhyys
#yhteisvastuu2021

some-peukutus ei riitä – nyt tarvitaan rahaa!

TEKSTAA
APU20 (20€)
numeroon

16588

eniten
vanhuudessa
yllätti 
köyhyys!

Keräyslupa RA/2020/639, 1.9.2020 alkaen, voimassa toistaiseksi, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020. Keräyslupa ÅLR 2020/4355, 1.9.2020-31.8.2021, Ahvenanmaa, myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus 11.6.2020.

Ugandassa vanhuus on köyhää, mutta KETÄÄN EI JÄTETÄ YKSIN.

Kaksi 
eläkeläisukkoa 
kimppakämpässä

Irman 
karu arki – 

apteekkilasku 
680 € / kk

”MITÄ SE
MEIDÄN MISSI
  RUOKA-AVUSSA 
        TEKEE?”

virpi miettisen
pitkä taival pienituloisena

”kun terveys 
rapistuu, 
toisesta 
saa turvaa.”

Arkkiatri Risto Pelkonen:

”Vanhusten 
suuri osuus ruoka-
avun tarvitsijoista 
on traagista.”


