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Nuorisovaltuuston
vaalit lähestyvät!
Nuvan tarkoitus on saada nuorten ääni
kuuluviin kunnan päätöksenteossa.
Tämän kevään aikana nuorisovaltuusto on ollut
suunnittelemassa muun muassa Meidän mesta
-nuorisopuistoa.
– Se on nuorten oma paikka, jota on suunniteltu
kirkonkylän liikuntapuiston yhteyteen, iloitsee valtuuston puheenjohtaja, lukiossa toista lukuvuotta aloitteleva Elina Paavola.
– Ajatuksena on, että nuorten ei tarvitse hengailla huoltoasemilla tai lasten leikkipuistoissa, jatkaa
yhdeksättä luokkaa käyvä Varpu Savolainen, joka
toimii myös valtuuston sihteerinä.
Nuorisovaltuustossa on kaksitoista valtuutettua,
joista noin puolet vaihtuu vuosittain. Valtuustokausi kestää kaksi vuotta. Marras-joulukuun aikana järjestettävissä Nuva-vaaleissa valitaan uudet
valtuutetut lähtevien paikalle.
– Nuorisovaltuuston kautta nuorten näkökulma
tulee kuulluksi. Yllättävän moneen asiaan saa vaikuttaa ja monesta asiasta on kysytty meidän mielipidettä, Paavola pohtii.
– Jos vaikuttaminen kiinnostaa ja olet aktiivinen,
kannattaa lähteä ehdokkaaksi, kannustaa puolestaan Savolainen.
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Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä!
Kevät 2020 jää lasten, nuorten ja
henkilökunnan mieliin hyvin kummallisena keväänä. Varhaiskasvatusta ja opetusta jouduttiin järjestämään poikkeusoloissa. Nuorisotalot, kirjastot ja liikuntapaikat suljettiin kokonaan normaalilta toiminnalta. Koko kunta oli valmiustilassa. Korona-aikana myös opittiin paljon. Opittiin joustoa, tiedottamista ja yhdessä tekemistä. Ennen kaikkea opittiin hyppäämään
lennosta uusiin toimintatapoihin.
Kouluissa siirryttiin parin päivän
varoituksella etäopetukseen. Digitaaliset oppimisalustat muuttuivat jokapäiväiseksi oppimisympäristöksi ja meetit ja teamsit korvasivat lähikontaktin. Myös nuorisotyö digitalisoitui kertaheitolla.
Kirjastossa alettiin hyödyntää sähköisiä toimintamalleja ja e-kirja
löysi paikkansa monen virtuaalikirjahyllystä. Etäkeinoja hyödynnettiin lähelle pääsemiseksi.
Valitettavasti korona varjostaa
myös alkanutta lukuvuotta. Päiväkodeissa ja kouluilla on varauduttu valtiovallan ohjeistuksen
mukaiseen toimintaan. Ohjeita
noudattamalla torjumme parhaiten mahdollista koronaepidemian

toista aaltoa ja poikkeusoloihin
joutumista.
Koronapoikkeustilan aikana varhaiskasvatuksen ja koulun merkitys hyvinvoinnin edistäjänä tuli
selväksi. Sekä paikalliset että kansalliset kartoitukset kertovat samaa: opettajat ja varhaiskasvattajat ovat lasten ja nuorten arjessa
merkityksellisiä aikuisia, jotka tekevät arvokkaita havaintoja lasten
ja nuorten hyvinvoinnista ja huolehtivat, että huoliin puututaan.
Myös yhteisöllisyyden ja kanssakäymisen merkitys kasvoi uusiin
mittasuhteisiin.
Kuntatiedotteessa käsittelemme sivistys- ja hyvinvointipalveluiden yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Esittelemme myös uusia toimintamalleja lasten ja nuorten kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi. Limingan nuorisovaltuusto esittäytyy tiedotteen sivuilla. Haaveilemme jo kovasti loppuvuodesta järjestettävästä anime- ja cosplay -toimintaa sisältävästä nuorten Limmicon-tapahtumasta, josta tietoa tässä tiedotteessa. Liikuntapaikkoihin on panostettu Limingassa viime aikoina. Näihin myös katsaus tiedot-

teessa. Juttua löytyy myös perusopetuksen matematiikkapainotteisesta ja kaksikielisestä opetuksesta. Matematiikkapainotteinen
opetus alkaa tänä syksynä Tupoksen koulun 7. luokalla ja Ojanperän kaksikielinen opetus kurkottaa jo kakkosluokalle.
Lukiokoulutus on ollut suurten
mullistusten kohteena vuodesta
2017. Uudistus muuttuu lukion arjeksi 1.8.2021, kun lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön.
Limingalle on valmistumassa
myös ensimmäinen kunnan kieliohjelma. Kuntalaiset saivat antaa palautetta ohjelmasta – Kiitokset siitä teille! – ja palautteen perusteella liminkalaisille lapsille toivotaan kahta vaihtoehtoista
A1-kieltä ja alakoulun puolella alkavaa valinnaista A2-kieltä. Lasten
ja nuorten kielivalikoima monipuolistuu ja kansalaisopistonkin
kielitarjottimeen saatiin kyselyssä uusia ideoita.
Varhaiskasvatuksen ja koulun
yhteistyö on tiivistynyt. Kaikissa
peruskouluissa toteutuu lähipäiväkodin kanssa joustavan esi- ja alkuopetuksen ryhmä. Liminka on
aallon harjalla toteuttamassa hal-

litusohjelman tavoitetta esi- ja alkuopetuksen kehittämisestä yhtenä kokonaisuutena. Syksyllä
starttaa Limingan oma VETO-ryhmä, jossa tarjotaan vaativaa erityistä tukea lapsille, joiden opiskelupaikka olisi mahdollisesti ollut kunnan ulkopuolisissa erityisoppilaitoksissa pitkien kuljetusmatkojen päässä.
Liminka valittiin vuoden 2019
lopulla muutaman muun kunnan
kanssa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -kehittämisverkostoon.
Aloituskoulutus kunnan koordinaatioryhmälle on marraskuussa.
Sen jälkeen kunnalla on kaksi
vuotta aikaa kehittää lapsiystävällisiä toimintamalleja ja lasten ja
nuorten osallisuutta kunnan toiminnassa. Kohti lapsiystävällistä
Liminkaa!

Päivi Mäki
sivistysjohtaja,
Limingan kunta
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Musiikkiopiston opetus
starttaa ensi viikolla
Lakeuden
kansalaisopiston
kausi käynnistyy 14.9.
ja alkavien kurssien
ilmoittautumisia on otettu
vastaan tämän viikon
maanantaista lähtien.

YRITTÄJÄ,
TULE MUKAAN
ILMAISEEN HUIPPUVALMENNUKSEEN!
Parempi tulevaisuus verkkovalmennuksessa
rakennat strategisen
tiekartan yrityksellesi
parempaan tulevaisuuteen.
Suunta kirkastuu
Saat uusia ideoita
Kehität yritystäsi
Vahvistat verkostojasi
Lisäät hyvinvointia &
tuottavuutta
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Limingan seudun musiikkiopiston vetovoimaisuus on säilynyt vallitsevasta tilanteesta huolimatta erittäin hyvänä. Hakijoita pääsykokeisiin saatiin lähes saman
verran kuin viime vuonna, kertoo rehtori
Jukka Pietilä.
– Uusi lukuvuosi käynnistyy 17.8.2020
opetuksena. Tarkoituksena on tilanteen
huomioon ottaen pitää toiminta-alueellamme runsaasti konsertteja ja lisätä musiikkiopiston näkyvyyttä kuntalaisille.

Lakeuden kansalaisopistossa tehtiin
kuntalaiskysely keväällä 2020. Samalla
kartoitettiin mahdollisten uusien kurssien valikoimaa.
– Ideoita saatiin runsaasti, mutta koronatilanteen tuomien taloudellisten paineiden vuoksi voimme toteuttaa näistä
kursseista vain muutamia. On kuitenkin
mahdollista, että järjestämme joitakin uusia kursseja keväällä 2021 lyhytkurssien
muodossa, kertoo Pietilä.

Vielä on muutamia
paikkoja vapaana,
ilmoittaudu NYT
mukaan!

Valmennus alkaa 20.8. ja
jatkuu marraskuun loppuun.
Valmennus on liminkalaisille
yksin- ja pienyrittäjille
maksuton.

kaisa.uusimaki@liminka.fi, 040 193 9166
johanna.aromaa@liminka.fi, 040 620 9964
www.liminka.fi

#parempitulevaisuus

Vaativan erityisen tuen ryhmä
aloittaa Limingassa
Limingan kunnan sivistyspalveluissa tarjotaan tulevasta syksystä alkaen laajempaa tarjontaa kolmiportaisen tuen järjestämiseen. Ojanperän koulun tiloissa aloittaa Limingan kunnan VETO-ryhmä, vaativan erityisen tuen ryhmä.
– Ryhmään ohjaudutaan koko kunnan
alueelta. Tällä hetkellä VETO-ryhmän toiminta on suunnattu alakouluikäisille, kertoo erityisopetuksen koordinaattori Katriina Kontiokari.
Ryhmä on suunnattu oppilaille, joilla
on erityisen suuria haasteita koulunkäynnissä, sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa sekä elämän hallinnassa.
– VETO-ryhmässä opiskellaan pidempiaikaisesti tai akuutin kriisijakson yli saaden ohjausta ja opetusta, avaa Kontiokari.
Ryhmässä työskentelee erityisluokanopettaja, koulunkäynninohjaaja sekä

perhetyöntekijä.
– Tavoitteena on saada oppilas takaisin
omille siivilleen sekä perhettä tukemalla
luoda puitteet strukturoidulle koulunkäynnille ja arjelle.
Kontiokarin mukaan toimintamallin
tarkoitus on palauttaa oppilaan koulunkäyntikyky: ryhmä antaa vahvan tuen toimintakyvyn vahvistamiseen, jotta palautuminen omaan lähi- ja toimintaympäristöön olisi mahdollista.
– Vahvuusperustainen ja oppilaslähtöinen toiminnallinen oppiminen on opetuksen perusta.

LIMINGAN TAIDEKOULU / AUDITORIO (Arvolankuja 1)
TI 22.9. KLO 18.00

KANSALLISPUISTOT
Vahvuusperustainen ja
oppilaslähtöinen toiminnallinen oppiminen
on opetuksen perusta

Luontokuvaaja Tea Karvinen on tutustunut Suomen
kaikkiin kansallispuistoihin. Illan aikana hän esittelee
kansallispuistot sanoin ja kuvin.
VAPAA PÄÄSY!
Tilaisuuden järjestää Limingan kulttuuritoimi
ja Limingan Taidekoulu
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1+2 = matikkaluokka
Tupoksessa tänä syksynä aloittava matematiikkapainotteinen luokka on tarkoitettu oppilaille, jotka pitävät haasteista ja innostuvat matematiikasta. Lisäksi opiskelijalla tulee
olla riittävät lähtötiedot oppiaineessa.
– Matematiikka on yksi koulun tärkeistä perusoppiaineista ja matemaattiset taidot ovat erittäin tärkeitä niin työelämässä kuin yhteiskunnassa muutenkin. Matemaattinen osaaminen takaa myös hyvät jatko-opintomahdollisuudet,
kertoo Tupoksen koulun rehtori
Satu Kemppainen.
Opetukseen ovat voineet hakea kevätlukukaudella kuudennen luokan oppilaat koko kunnan

alueelta.
– Matematiikkapainotteisella
luokalla opiskelu mahdollistaa nopeamman etenemisen ja asioiden perusteellisemman opiskelun. Opetuksessa hyödynnetään
erilaisia työskentelytapoja ja monipuolisia ongelmanratkaisutehtäviä, Kemppainen kuvailee.
Matematiikkapainotteisessa
opetuksessa tarjoutuu myös mahdollisuus syventyä koodaukseen

ja muihin tietoteknisiin sovelluksiin. Jos oppilaat etenevät yläkoulun matematiikassa normaalia nopeammin, on yhdeksännellä luokalla mahdollista tutustua lukiomatematiikkaan.
– Matematiikkaluokalla voi
hankkia onnistumisen elämyksiä
matemaattisissa haasteissa – lapsella on lupa innostua samanhenkisessä porukassa!

Limingan kirjaston
näyttelyt syksyllä 2020:
Syyskuu: Arimo Eklund
Impressionistisia luontokuvia
Lokakuu: LC Liminka Kultasirkut
Puhdas luonto, yhteisnäyttely

HEIKKI
RUOKANGAS
akustinen Soolokitarakonsertti
Heikki Ruokangas on oululainen
jazz/avantgarde-kitaristi sekä
säveltäjä.

SU 11.10.2020 klo 18.00
Liput: 5€
Vilho
(sis. kahvitarjoilun)

Lampi -museo
Rantatie 14, Liminka

3.
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Limingan SRK
SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUS
PÄIVÄKERHOT JA PERHEKERHOT ALKAVAT
VIIKOLLA 36
PÄIVÄKERHOLAISILLE on toimitettu kerhokirje,
jossa ilmoitetaan kerhopäivä ja –aika. Kerhokirjeet ovat lähteneet Tupoksen kerholaisille
sähköisesti, Kirkonkylän kerholaisille postitse.
Jos olet ilmoittanut lapsesi kerhoon eikä kerhokirjettä ole tullut, voit olla yhteyksissä lastenohjaajiin.
Vapaita päiväkerhopaikkoja 3-5-vuotiaille voit
kysellä: Tupoksen Vanamon kerhoihin Tuijalta
044-7521230 tai Milalta 044-7521228.
Kirkonkylän Koti-Pietilän kerhoihin Ritvalta 0447521229 tai Helenalta 044-7521239.
PERHEKERHOT KOKOONTUVAT:
Kirkonkylällä tiistaisin ja keskiviikkoisin klo
9.30-11. Tupoksen Vanamossa keskiviikkoisin klo
9.30-11.
Seuraa varhaiskasvatuksen toimintaa kotisivuilla
sekä somessa: www.liminganseurakunta.fi
@liminganvarhaiskasvatus
Limingan seurakunnna varhaiskasvatus

KIRKONMÄELLÄ-TAPAHTUMA
SU 6.9. KLO 12-15
Ennen tapahtumaa klo 11 perhejumalanpalvelus ja vapaaehtoisten siunaaminen, klo 15
Gospel-messu ja uusien isosten siunaaminen.

POHJOIS-NORJAN
RANNIKKOREITIT

Tule tutustumaan Limingan kirkkoon,
seurakunnan toimintaan sekä työntekijöihin.
Ohjelmassa kivoja kohtaamisia, erilaista toimintaa sekä kiinnostavaa nähtävää kaikenikäisille.
Tarjolla kahvia, mehua ja makkaraa.

Tietokirjailija ja luontokuvaaja Harri Aholan
luento Pohjois-Norjan rannikkoreiteistä.
Pohjois-Norjan rannikon, vuonojen ja saariston
kauneimmat päiväretkikohteet, esim. Tromssan
kaupungin lähitunturit, upeat Vesterålenin ja
Lofoottien saaristot sekä tarunhohtoinen
Nordlandin rannikko.

Tarkempi ohjelma löytyy lähempänä tapahtumaa www.liminganseurakunta.fi.

LIMINGAN KIRJASTO KE 18.11. KLO 18.00
VAPAA PÄÄSY!

Koronatilanteen vuoksi muutokset mahdollisia.

TULE KESKUSTELEMAAN KIRJOISTA JA
KIRJALLISUUDESTA LIMINGAN KIRJASTOLLE.
JOKAISESSA TAPAAMISESSA ON LÖYHÄ TEEMA,
MUTTA KESKUSTELEMME KIRJOISTA LAAJEMMINKIN.
HÖRPÄTÄÄN SAMALLA MYÖS KIRJALLISUUSKAHVIT!

Kutsu

KOULUUNSIUNAAMINEN
Sinä tuleva ekaluokkalainen,
haluamme kutsua sinut yhdessä perheesi
kanssa kouluun lähtevien siunaustilaisuuteen
Limingan kirkkoon sunnuntaina 16.8. klo 13
Kummi tai muu läheinen saa kunnian olla
siunaamassa sinua koulutielle.
Kirkon pihapiirissä tarjoilua ja pientä toimintaa.
Mukaasi saat pienen lahjan.
Järjestämme tilaisuuden senhetkisiä
turvallisuusohjeita ja -rajoituksia noudattaen.
Mahdollisista muutoksista tiedotamme
kotisivuillamme sekä seurakunnan
Facebook- ja Instagram-sivuilla.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
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Säästetään liikkumalla!
Kulunut koronakevät on mullistanut elämänrytmejä sekä totuttuja tapoja eri
puolilla valtakuntaa ja maailmaa. Jos jotain positiivista tästä korona-ajasta voi
sanoa, on se asia, että ilahduttavan moni on löytänyt olemassa olevien ulkoliikuntapaikkojen mahdollisuudet! Tästä
on hyvä jatkaa ja pidetään pyörät sekä
tossut edelleen liikkeessä, vaikka syksyä
emme voikaan ennustaa.
Kevään mullistusten ja rajoitusten yhteydessä ei ole vältytty siltä, että varsinkin talous on ollut useilla sektoreilla osumaa ottavana osapuolena. Tehdään tähän pieni ajatusleikki siitä, miten jokainen voisi tehdä liikkumalla rahaa. Logiikka on sinänsä aika helppo – liikkumattomuus tuo kustannuksia, joten korjataan tätä ongelmaa. Liikkumattomuuden hintalappu Suomessa on vuosittain
3,2 - 7,5 miljardia euroa (Valtioneuvoston selvitys 2018, Liikkumattomuuden
lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset).
Laskennallisesti, jos jokainen liminka-

lainen käyttäisi olemassa olevia liikuntapaikkoja liikkumiseen päivittäin puoli tuntia enemmän, toisi se vuositasolla
Limingan alueelle noin viiden miljoonan euron potin säästöjen muodossa
sekä lisääntyneinä verotuloina. Viisi miljoonaa on aika iso määrä rahaa.
Sitten niihin liikuntapaikkoihin. Näihin
olemme satsanneet viime vuosina merkittävissä määrin ja hyvä niin. Liikuntapaikkarakentamisen investointien yhteenlaskettu summa vuosien 2018 ja
2021 välillä tulee olemaan noin seitsemän miljoonaa euroa. Seitsemän miljoonaa on aika iso määrä rahaa.
Mitä tällä noin seitsemällä miljoonalla
eurolla sitten olemme saaneet ja tulemme saamaan? Aika paljon. Päällimmäisenä uusi liikuntahalli, joka tuo kyllä huomattavaa parannusta sisäliikuntalajien
olosuhteisiin monipuolisesti. Lisäksi liikuntapuiston ja Ojanperän tekonurmikentät tarjoavat tällä leveysasteella harjoitusolosuhdetta jopa kahdeksaksi kuukaudeksi entisen noin viiden sijaan, joten hyvä parannus tämäkin. Liikunta-

puisto tulee vielä kehittymään tästä,
mutta nyt jo siellä voi jalkapallon lisäksi pelata tennistä, nauttia ulkoliikunnasta ulkokuntolaitteilla tai pelata muita
pienpallopelejä.
Ulkoliikuntamahdollisuuksien osalta
olemme saaneet uutta Tupoksen suuntaan fatbike- ja kuntoilureitin muodossa sekä Rantakylän aluekin tulee saamaan kauan kaivatut kuntoportaat. Lisäksi Pumptrack-radat liikuntapuiston
ja Tuiskulan yhteydessä ovat mukava
parannus scoottareille ja ehkäpä skeittareillekin.
On myös tärkeää pitää jo olemassa olevista liikuntapaikoista hyvää huolta, ja
keskusurheilukenttä saa syksyyn mennessä parannusta pinnoitus- ja parannustyöstä, joista pääsee nauttimaan jokainen kuntalainen halutessaan.

Liikuntapalvelupäällikkö
Janne Laamanen

Ojanperän koulussa opitaan kahdella kielellä
Ojanperän koulun toinen lukuvuosi oli kehittämistyön sävyttämää. Sen lisäksi että tiimiopettajuutta syvennettiin ja erityisopetuksen käytänteitä vakiinnutettiin, kynnettiin ensimmäistä
joustavan esi- ja alkuopetuksen sekä kaksikielisen opetuksen sarkaa.
Kaksikielisen ja joustavan esi- ja alkuopetuksen opettajat tekivät huoltajakyselyt lukuvuoden lopuksi. Joustavan esi- ja alkuopetuksen ja kaksikielisen opetuksen kyselyissä 90% vanhemmista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä opetukseen.
– Joustavan esi- ja alkuopetuksen kyselyssä erityisiksi
onnistumisiksi huoltajat näkivät kannustavan ilmapiirin, joustavuuden ja lapsen tarpeiden huomioimisen,
kertoo koulun rehtori Raija Johnson.
Kehittämistarpeitakin nähtiin: ryhmän nivomista oman
luokkatason toimintaan enemmän ja opetussisällöistä
tiedottamista.
– Kaksikielisen opetuksen kyselyssä huoltajien mieles-

tä kaikki on mennyt hyvin. Viikoittain annetut englannin sanat nähtiin hyväksi käytänteeksi ja erityisesti matematiikan opetuksen monipuolisuutta ja mobiilisovellusten käyttöä kehuttiin.
Kyselyn kautta saatiin myös selkeitä toiveita tulevaa ajatellen, Johnson kertoo.
– Vanhemmat toivoivat, että lapset pääsisivät muun
muassa lukemaan kokonaisia tarinoita englanniksi, ja
että englannin määrää voisi opetuksessa lisätä edelleen.
Kielikylvystä voisi hyötyä parhaimmillaan koko perhe.
– Eräs idea oli, että vanhemmille lähetettävät Wilma-viestit voisivat olla välillä englanniksi.

”Kertaakaan ei ole jäänyt
tunnetta, että joku asia olisi jäänyt
oppimatta.”
”Ainakin lapsi on itse ollut
innoissaan oppimisestaan ja
esitellyt taitojaan ylpeänä.”
”Opetus on ollut hyvää
ja monipuolista.”

Hei sinä
13-28-vuotias liminkalainen!
Oletko ilman
opiskelu- tai työpaikkaa?
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Lukiokoulutus uudistuu
myös Limingassa
Miltä kuulostaisivat kansainvälisyysopinnot ja robotiikan kurssi? Limingan lukio on yli 300 opiskelijan sekä noin 20 opettajan aktiivinen ja
kehittämismyönteinen oppiva yhteisö, jonne tullaan hakemaan oppia
kauempaakin.
– Tämän vuoden yhteishaun tuloksena oppilaitoksessa opiskelee liminkalaisten nuorten lisäksi viiden ympäristökunnan nuoria,
summaa rehtori Tiina Partanen.
Tulevana lukuvuotena lukio valmistautuu
koulutusuudistukseen ja tekee sen yhdessä opiskelijakunnan, henkilökunnan, huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa.
– Päällimmäisenä tavoitteena on lukiolaisten hyvinvoinnin lisääminen. Korkeakoulujen haku-uudistus ja ylioppilaskokeen painottuminen yhteisvalinnassa näyttää kansallisten hyvinvointitutkimusten perusteella lisäävän stressitekijöitä nuorten keskuudessa, Partanen kertoo.
Tutkimustuloksiin on lukiokentällä reagoitu saman tien.
– Tilannetta tullaan helpottamaan opiskelijalähtöisillä muutoksilla – muutoksilla, joissa nuoren ääni kuuluu ja tulee huomioiduksi opiskelijan arjessa.
Valtakunnallisena tavoitteena on myös valmistautua tulevaisuuden työelämämuutoksiin nostamalla korkeaa koulutustasoa
entisestään.

Päämäärä kasvattaa motivaatiota
Limingan lukiossa kehittämisen kärkenä
on Partasen mukaan henkilökohtaisten oppimispolkujen löytäminen sillä periaatteella, että koko koulu ohjaa.
– Opinto-ohjaajien rooli ohjaustyössä on
avainasemassa, mutta on muistettava, että jokainen opettaja edustaa oman oppiaineensa asiantuntijuutta ja työelämätuntemusta. Tätä osaamista tuodaan entistä
enemmän opiskelijoiden saataville.
Tällä opiskelijan tulevaisuusnäkymää pyritään kirkastamaan opintojen alkuvaiheesta lähtien.
– Nuoren on helpompaa sitoutua ja motivoitua opintoihinsa, kun määränpää siintää horisontissa.
Limingan lukiossa jatketaan myös olemassa olevien painotusten eteenpäin viemistä. Esimerkiksi yrittäjyysopintokokonaisuut-

ta muokataan opettajatiimin ja opiskelijoiden voimin yhtenäisemmäksi ja sisäisen
yrittäjyyden roolia nostetaan näkyville jokaisen opiskelijan arkeen.
– Tämä tehdään sinnikkyyden ominaisuutta tukien, olipa yrittäjyys haaveena tai ei,
muotoilee Partanen.

Korkeakouluyhteistyötä
ja kansainvälisyyttä
Korkeakouluyhteistyö jatkuu esimerkiksi
Oulun yliopiston sekä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa painottuen tämän hetkisten näkymien mukaan tieto- ja viestintäteknologian osaamisalueeseen.
– Tarjoamme opiskelijoille muun muassa
robotiikan sekä pelituotannon ja –suunnittelun kurssit kumppaneiden osaamista
hyödyntäen. Kansainvälisyysprojekteja on
tarkoitus jatkaa muun muassa pitkäaikaisen ystävyyskoulun, alicantelaisen oppilaitoksen Cabo de la Huertan kanssa.
Valtakunnallinen uudistus muuttaa myös
rakenteellisesti lukiokoulutuksen järjestelyitä. Kurssien laajuudet muuttuvat opintopisteiksi, kursseja kutsutaan tulevaisuudessa moduuleiksi. Eri oppiaineiden moduuleja suositellaan yhdistämään opintojaksoiksi uudenlaisia ilmiöpohjaisia sisältöjä rakentamalla.
– Tämä vaikuttaa myös arviointimenetelmien uudistamiseen ja jaksojärjestelmän
tarkasteluun uudella tavalla, Partanen päättää.

Kivikoululle on tehty ikkunaremonttia.

Uusia näyttelykokonaisuuksia
näköpiirissä
Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet kulttuurielämään myös Limingassa. Tapahtumia on jouduttu koronan takia siirtämään tai perumaan kokonaan.
– Vuonna 2019 suuren suosion saavuttanutta Limmi-festivaalia ei tänä vuonna
järjestetä, mutta vuonna 2021 jatkamme
lasten ja nuorten kirjallisuus- ja kuvitusjuhlaa, kertoo kirjasto- ja kulttuurijohtaja
Janne Nevala.

– Museoalueella on kesän aikana tehty remontointitöitä ja näyttelyjen uudelleen
järjestelyjä. Osa kotiseutumuseon aineistosta on siirretty säilöön Ala-Temmekselle ja näin on saatu tilaa uusille näyttelykokonaisuuksille, Nevala kertoo.
Kivikoulun puolella on puolestaan tehty ikkunaremonttia ja koko alueelle suoritetaan elokuun aikana kuntokartoitus.
Tämän pohjalta pystytään laatimaan rakennusten korjaussuunnitelma.
Myös museoalueen kesänäyttelyt siirty- – Uudet näyttelykokonaisuudet ovat yleivät vuodella eteenpäin.
sölle avoimina kesällä 2021.

Kesällä kerran...
Kepparipäivä
saavutti suuren
suosion juhannusviikolla. Hevosia ja kurssilaisia saapui Linulle yhteensä kolmisenkymmentä. Neljän tunnin
päiväleirin aikana ratsukoille
riitti monenlaista puuhaa. Nuoriso-ohjaaja Valtteri Kontturi auttaa Sanni Pyykköstä päitsien
koristelussa.

LC Liminka/Liminganlahti lahjoitti hoitotyöhön soveltuvia
maskeja – 1000 Liminkaan ja 500 Lumijoelle. Järjestöaktiivi
Antti Viljas ojensi kesäkuun puolivälissä lahjoituksen hoito- ja
hoivatyönjohtaja Riitta Ruottiselle.

Limingan kunnan Aapin päiväkoti on mukana Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallisessa ympäristöministeriön rahoittamassa Kädet Multaan -hankkeen pilotissa. Juhani Kilpeläinen
pääsi toukokuussa mukaan istutuspuuhiin ja päiväkodin pihaan saatiin kaksi omenapuuta.

8 LIMINGAN KUNTATIEDOTE

JÄSENREKISTERI
4H on siirtynyt käyttämään digitaalista jäsenkorttia. Pääset kirjautumaan omalle jäsenkortillesi osoitteessa oma.4h.fi. Käyttäjätunnuksesi on matkapuhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi.
Digitaalisessa jäsenkortissa eli oma.4h.fi:ssä pääset tarkistamaan
tai muokkaamaan tietojasi. Tarkempaa tietoa digitaalisesta jäsenkortista: www.liminka.4h.fi/jäseneksi/
OSAAVA KERHONOHJAAJA -KOULUTUS 28.8.-29.8.2020
Uusille ohjaajille pakollinen koulutusviikonloppu ja entiset ohjaajat mukana lauantai-iltapäivänä. Ei osallistumismaksua omille ohjaajille (meidän ohjaajaksi aikoville). Katso lisätietoa ja ilmoittaudu
mukaan 24.8. mennessä osoitteessa www.liminka.4h.fi. Koulutuksen jälkeen voi alkaa tienaamaan omaa rahaa pitämällä kerhoa.
4H-YRITYSKURSSI LIMINGAN KIRJASTOLLA 25.-26.8.20
KLO 15.30-19.30
Hei sinä 13-28-vuotias kiinnostaisiko sinua oma 4H-yrityksen perustaminen? Kurssille tullessa sinula ei tarvitse olla valmista yritysideaa. Ilmoittaudu mukaan 20.8.20 mennessä 4H-yrityskurssille
osoitteessa www.liminka.4h.fi/tapahtumat
4H-KERHOT ALKAVAT 7.9.2020
Limingan 4H-yhdistys järjestää yhteensä 25 kerhoa kirkonkylällä,
Ojanperällä ja Tupoksessa. Tulossa on mm. liikunta-, kokki-, puuha-, keppari- ja heppakerhoja. Kerhoja ohjaavat koulutetut nuoret
kerhonohjaajat yhdessä vastuuohjaajien kanssa. Kerhot ovat kaikille avoimia ja ilmaisia lukuunottamatta kokki- ja heppakerhoa,
joissa on pieni osallistumismaksu. Käy valitsemassa mieleisesi kerho kerhokalenterista ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://
liminka.4h.fi/kerhot2/
REILUTEKO-SÄKKIKERÄYKSEN TUOTOT
Limingan 4H-yhdistyksen Riluteko-säkkikeräyksen tuotot käytetään Liminkalaisten lastn 4H-harrastuksen tukemiseen. Tuen tarpeessa olevat perheet voivat anoa jäsen- ja osallistumismaksuja
maksettavaksi Reiluteko-säkkikeräyksen tuotoilla. Kiitos maanviljelijöille tästä mahdollisuudesta! Vapaamuotoisen tukianomuksen voi laittaa sähköpostilla liminka@4h.fi
TARVITSEKO APUKÄSIÄ KOTIIN?
4H-työpalvelun kautta voit tilata apua kodin askareisiin. 4H:n reippaat ja koulutetut nuoret työntekijät auttavat mielellään.
KIITOS!
Paikallista 4H-toimintaa ja nuorten työllistymistä ovat tänä kesänä tukeneet Lions Club Liminka/Liminganlahti lahjoittamalla
turvakenkiä ja suojavarusteita työpalvelunuorille. Korhosen mansikkatila lainaamalla vaakaa kuusenkerkkäasemalle. Limingan
osuusmeijeri tarjoamalla tilan luonnontuoteasemalle.

