
Limingan osallistuva budjetointi, v. 2022
Jätettyjen ideoiden läpikäynti ja asettaminen äänestykseen

Ympäristön viihtyvyyteen liittyvät ideat (8 kpl)

Äänestykseen 
menevän idean nimi

Alkuperäisen idean 
nimi

Kuvaile tähän hieman tarkemmin mitä ideasi pitää 
sisällään

Miten idea edistää liminkalaisten 
hyvinvointia?

Pystyykö ideasi 
toteuttamaan 
maksimissaan 
20 022 eurolla?

Kommentit ideaan
Eteneminen 

(Kyllä/Ei)
Perustelu Hinta-arvio

1. Maatrampoliini 
leikkipuistoon

Tupokseen 
trampoliinipuisto

Lapsille ja nuorille puisto, jossa olisi trampoliineja. 
Vähintään 4 kpl isoa trampoliinia.

Lapsille ja nuorille harrastuspaikka. Koululaiset 
voisivat hyödyntää trampoliinipuistoa myös 

liikuntatunneilla.
Kyllä

Peruskorjattavan puiston suunnittelun yhteydessä 
voidaan hankkia trampoliini. Hinta mahdollistaa yhden 

maatrampoliinin hankinnan. Niin sanottuja tavallisia 
trampoliineja ei voida valitettavasti hankkia 

vastuukysymysten vuoksi, lisäksi trampoliinipuistoon olisi 
välttämätöntä palkata valvonta, josta syntyisi merkittäviä 

ja pysyviä lisäkuluja. 

Kyllä
Mukava idea, joka lisää 

leikkipuistojen viihtyvyyttä. 
10 000,00 €

2. Istuinpenkkejä 
lisää

Istuinpenkkejä lisää
Laitetaan penkkejä lisää Limingan taajaman alueelle 
eri reittien varteen, jotka vievät kauppoihin ja muihin 
palveluihin.

Jos penkkejä olisi tiheämmin se edistäisi 
ikäihmisten omatoimista liikkumista, kun voisi 
välillä levähtää vaikka kauppamatkalla. 
Kauppakassien kantaminen on ikäihmiselle 
raskasta ja monesti jätetään lähtemästä 
jalkaisin kauppaan, jolloin liikuntakin jää 
vähemmälle.

Kyllä

Idea on tärkeä ja edistää kuntalaisten 
ulkoilumahdollisuuksia tarjoamalla usein käytettyjen 
reittien varrelle lepo- ja istumapaikkoja. Hankitaan 6 

kappaletta istuinpenkkejä keskeisille sijainneille, 
kauppojen ja muiden palveluiden varteen. Alkuperäiseen 

ideaan lisätty 6 määrä penkkejä. 3 kpl Tupos ja 3 kpl 
Kirkonkylälle.

Kyllä

Idea täyttää annetut 
reunaehdot, on toteuttavissa 
annetulla budjetilla ja esitää 
kuntalaisten hyvinvointia. 

5 000,00 €

3. Hedelmäpuutarha 
ja marjapensaita 
kuntalaisten iloksi

Marjapensaat
Ympäri kylää marjapensaita, joita voi käydä 
esimerkiksi nappailemassa silloin tällöin välipalana.

Lisääntyvä marjojen saanti, kätevä välipala Kyllä

Hedelmäpuutarhan ja marjapensaiden istuttaminen 
kuntalaisten iloksi on hyvä idea. Meijerinmäellä on tällä 

hetkellä vastaava puisto, samoin Alakestilän 
Arboretumissa. Karintielle on tällä hetkellä lisäksi 

rakenteilla sukupuu-puisto, jonne on tulossa kukkivien 
puiden puistoalue. Tämä puistoalue on jo suunniteltu 

valmiiksi. Idean mukainen puisto olisi mahdollista 
toteuttaa jonkin toisen puiston peruskorjauksen 
yhteydessä, esim. leikkipuiston läheisyyteen. 

Kyllä

Idea täyttää annetut 
reunaehdot, on toteuttavissa 
annetulla budjetilla ja esitää 
kuntalaisten hyvinvointia. 

12 000,00 €

Hedelmäpuutarha

Kuntalaisille puistomainen alue (myös nykyisen 
hieman syrjäisemmän puistoalueen muokkaus) jonne 
laitettaisiin kasvamaan V-kasvuvyöhykkeellä 
kasvavia hedelmäpuita (omena, päärynä, luumu) ja 
miksi ei myös esimerkiksi saskatoonia, kirsikoita jne. 
Sato olisi kuntalaisten poimittavissa syksyisin. 

Ideaa voisi toteuttaa yhdessä jonkun alueen 
puutarhan kanssa (esim Lassilan taimisto Tyrnövällä 
jossa alueella pärjäävää taimituotantoa, myös 
Blomqvistin puutarhalla eteläisemmällä pohjanmaalla 
on valtavasti lajeja jotka sopivat pohjoiseen).

Idea hyödyttäisi kaikkia kuntalaisia aikanaan, 
joita kiinnostaa terveelliset elämäntavat ja 
lähiruoka.
Tämän ympärille olisi mahdollista ideoida myös 
esim.säilöntäkursseja.

Kyllä
Yhdistetään yhdeksi ideaksi marjapensaat ja 

hedelmäpuutarha.
Kyllä



4. Muraaleja Liminkaan
Maalauksia/muraalej
a/taidetta ympäri 
Liminkaa

Idean sain jäähallin pihalla olevan sähkökaapin (?) 
maalauksesta. Näitä voisi olla enemmänkin 
Limingassa: maalauksia muuten rumissa 
sähkökaapeissa, jäähallin ulkoseinissä, Meijerin 
rakennus (joka on järkyttävän näköinen junalla 
mentäessä ohi), alikulut..
Aikataulullisesti talvi ja kevät menisivät suunnitteluun 
ja ilmojen ollessa suotuisia voisi olla toteutus.
Maalikustannukset eivät olisi isoja, mutta suurin 
kustannus olisi osaava maalauskohteiden 
vetäjä/ohjaaja. Ajattelisin, että maalauksen 
suunnitteluun saisi osallistua kaikki liminkalaiset 
omilla teoksillaan (aihetta voi rajata), joista valitaan 
sopivimmat. Maalauksien toteuttajat voisivat olla jo 
olemassa olevat ryhmät esim. 8-.9lk kuvaamataidon 
valinnaisryhmät, taidekoulun opiskelijat, kuntouttava 
työpaja, nuorisotyön asiakkaat tai kuka vain joka 
haluaa tarttua projektiin.
Idean voi toteuttaa isosti tai rajatusti. Olisi kuitenkin 
mahdollisuus positiiviseen näkyvyyteen 
kunnallemme!

Hyvinvointiin liittyen idea kattaisi ainakin 
viihtyvyyden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden. 
Idean aikaansaannokset ilostuttaisivat kaikkia 
liminkalaisia.

Kyllä

Mukava idea, joka lisää kuntalaisten viihtyvyyttä ja 
kaunistaa katukuvaa. Nykyiset muraalit ovat saaneet 
paljon positiivista palautetta. Aiemmissa muraaleissa 

toteuttajana on ollut Oulun Seudun sähkö. Muraaleiden 
paikat ja lopullinen määrä määritellään myöhemmin.

Kyllä

Parantaa kuntalaisten 
viihtyvyttä, elävöittää 

katukuvaa ja lisää 
katukuvaan ilmeikkyyttä. Idea 
on toteutettavissa annetulla 

budjetilla.

5 000,00 €

5. Kelluva vesipuisto 
Liminkaan 

Vesipuisto liminkaan Kelluvavesipuisto rantakylän monttuun. Mukavaa touhua kaikenikäisille. Kyllä

Idea sopii lapsirikkaaseen Liminkaan erinomaisesti. 
Vesipuistosta on käyty keskustelua myös Rantakylän 

kehittämisen yhteydessä. Suurta vesipuistoa annetulla 
budjetilla ei voida rakentaa, mutta eri kokoisia kelluvia 

vesipuistoelementeistä löytyy budjettiin sopivia 
vaihtoehtoja. Idean toteuttamisessa tulee huomioida 

myös tarvittava uimavalvonta, mahdollinen lipunmyynti ja 
muu käytt/toiminta. 

Kyllä

Idea täyttää annetut 
reunaehdot, on toteuttavissa 
annetulla budjetilla ja edistää 

kuntalaisten hyvinvointia. 
Idea huomioi erityisesti lapsia 

ja nuoria.

20 022,00 €

6. Suojateiden 
valaistuksen 
tehostaminen

Turvaa jalankulkijoille 
ja pyöräilijöille

Hankitaan keskustan alueen suojateille välkyt.

https://www.innotrafik.com/valkky/yleiskuvaus/
Lisää turvallisuutta kävelijöille ja pyöräilijöille. Kyllä

Suojateiden turvallisuus on tärkeä 
liikenneturvallisuusteema. Sillä on merkitystä esimerkiksi 

lasten koulumatkoihin. Vilkkuvalon käytöstä on 
keskusteltu kunnan liikenneturvallisuustyöryhmässä ja 

työryhmä on suosittanut vilkkuvalojen sijasta 
tehokkaampaa valaistusta. Muokataan alkuperäistä ideaa 

siten, että keskustan ja Tupoksen alueen koulujen 
läheisiä suojateiden valaistusta tehostetaan.

Kyllä

Idea täyttää annetut 
reunaehdot, on toteuttavissa 
annetulla budjetilla ja esitää 
kuntalaisten hyvinvointia. 

Lisäksi se edistää 
kouluympäristöjen 

liikenneturvallisuutta.

9 000,00 €

7. Pölyttäjille elintilaaPölyttäjille elintilaa

Kunnassa on paljon viheralueita joista vain leikataan 
nurmi kesäisin. Ideani olisi että nurmikko alueille 
istutettaisiin kesäkukkia jotka kukkisivat eri aikoihin 
kesällä. Nurmi leikattaisiin kukkien ympäriltä ja kukka-
alueet annettaisiin kasvaa.  Näin autettaisiin myös 
pöluttäjä hyöteisiä ja perhosia.  Sekä kuntalaisten 
olisi viihtyisämpää kävellä puistoissa.

Viheralueet tulisivat viihtyisemminksi ja pölyttäjä 
hyöteiset hyötyisivät kukista.

Kyllä

Idea on hyvä ja on tärkeä tukitoimi luonnon 
monimuotoisuudelle. Asiaa on edistetty myös osana 

kunnan omia suunnitelmia. Niittyalueita on tarkoitus lisätä 
ja viherluokitusten karttaa päivitetään 2022-2023 aikana. 

Kyllä

Idea täyttää annetut 
reunaehdot ja on 

toteutettavissa annetulla 
budjetilla. Se edistää 

ympäristön 
monimuotoisuutta. 

5 000,00 €

8. Yhteisiä 
biojätteen 
keräysastioita 
asuinalueille

Biokimppoja 
asutusalueille

Lähellä sijaitseva biojätteen keräysastia kannustaa 
omakotitaloasujia biojätteen kierrätykseen. 
Yksittäisissä talouksissa biojätettä kertyy yleensä niin 
vähän, että sen keräys ei välttämättä ole järkevää. 
Jossain kunnissa on järjestetty biojätteen keräystä 
tällä tavoin.

Ympäristön huomioiminen parantaa myös 
ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Kyllä

Mukava asukkaiden yhteistoimintaa tukeva idea! 
Lakeuden EKO:lla on ollut vasta kampanja, jonka kautta 

yhteisiä biojätekeräyksiä on ollut mahdollisuus alkaa 
toteuttamaan. Yhteinen biojätteen keräys vaatii kuitenkin 
kotitalouksien tekemää sopimusta biojätteen keräyksestä 

jätehuoltoyrityksen kanssa. Bioastioita on vielä 
mahdollisuus saada EKO:n kautta. Niitä voidaan myös 

kiinnostuksen mukaan hankkia lisää. 

Kyllä

Idea täyttää annetut 
reunaehdot ja on 

toteutettavissa annetulla 
budjetilla. Se edistää 

naapurustojen kierrätystä ja 
yhteistyötä. 

1 000,00 €



9. Sivuteiden 
tienvarsien 
siistiminen

Raivatkaa pusikot
Pusikot ja ryteiköt pois Vanhasta Limingasta ja 
Liminganjokivarresta

Vaikuttaa viihtyisyyteen ja ympäristön 
arvostamiseen koko Limingassa.Myös hyttysten 
vähenemiseen kun ilma pääsee liikkumaan,

Kyllä

Idea pyrkii edistämään liikenneturvallisuutta ja 
asuinalueiden viihtyisyyttä. Kunta ei omista alueelta 

maata, jonka vuoksi vastuu kunnossapidosta on 
maanomistajilla. Perinteisesti kunta ei tee katualueiden 
kunnossapitoa niillä tieosuuksilla tai alueilla, joissa se ei 
ole maanomistajana. Osallistuvan budjetoinnin osana 
voidaan kertaluonteisena tehdä sivuteiden ja Vanhan 

Limingan alueen raivaustyö ideoiden mukaisesti.

Kyllä 
Edistää kuntalaisten 

viihtyisyyttä ja 
liikenneturvallisuutta.

8 000,00 €

Sivuteiden 
tienvarsien 
raivaukseen osa 
rahasta.

V. 2023 heinäkuussa niitetään sellaiset sivuteiden 
varret, joita ei kunta, valtio tai tiekunta ei hoida. 
Liikenneturvallisuus paranee. Myös samalla voitaisiin 
lanata ne tiet. Hinta voisi olla n. 5000 euroa.

Liikenneturvallisuus ja -mukavuus paranee. 
Ihmisten mieli virkistyy.

Kyllä Kyllä 
Edistää kuntalaisten 

viihtyisyyttä ja 
liikenneturvallisuutta.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat ideat (8 kpl)

Äänestykseen 
menevän idean nimi

Alkuperäisen idean 
nimi

Kuvaile tähän hieman tarkemmin mitä ideasi pitää 
sisällään

Miten idea edistää liminkalaisten 
hyvinvointia?

Pystyykö ideasi 
toteuttamaan 
maksimissaan 
20 022 eurolla?

Kommentit ideaan
Eteneminen 

(Kyllä/Ei)
Perustelu Hinta-arvio

10. Tiedepaja 
koululaisille

Tiedepaja 
koululaisille

Tiedepaja, jossa ohjaajan kanssa tutustuttaisiin 
tiedejuttuihin, testattaisiin erilaisia ilmiöitä ja asioita. 
Lapsille kerhotyylillä toteutettua ikäryhmittäin 
tehtävää tiedekasvatusta. Avaruus, fysiikka, kemia, 
luonnonilmiöt, jne.

Lapset kaipaavat lisää kiinnostavia 
harrastuksia.

Kyllä

Mukava idea, jonka kautta lapsille voitaisiin järjestää 
uudenlaista kerhotoimintaa. Tiedepajoja on toteutettu 
kerhomuotoisena toimintana esimerkiksi Ojanperän 

koululla. Tiedepaja oli siellä hyvin suosittu. HaLi-
hankesivulla on viime helmikuussa toteutetun 

harrastuskyselyn tulokset. Siellä tiedekerhoja ei toivottu 
suuremmin, jonka vuoksi HaLi-tarjonnassa niitä ei tänä 

vuonna nähdä. Lasten toivomusten perusteella 
seuraavan vuoden kerhot rakentuvat. Osallistuvan 

budjetoinnin kautta kertotoiminta on myös mahdollista 
toteuttaa. Hinta-arviossa huomioita ohjaajan palkkio, 

materiaalikulut ja mahdolliset tilavuokrat.  

Kyllä 

Idea soveltuu hyvin 
lapsirikkaaseen Liminkaan. 

Tiedepajan järjestelyt olisivat 
luonteeltaan kertaluonteisia 
ja voisivat ajoittua vuodelle 

2023. Toteutus osana 
osallistuvaa budjetointia.

2 500,00 €

11. Xylitol-pastillit 
peruskoululaisille 
vuodeksi 2023

Xylitol pastillit kaikille 
koululaisille

Kaikkiin kouluruokaloihin hankittaisiin xylitol-
pastilliautomaatit, joista jokainen oppilas saisi aterian 
jälkeen ottaa yhden pastillin.

Ideasta hyötyisivät lasten hampaat ja sillä voisi 
olla jopa hammashoitomenoja vähentävä 
vaikutus.

Kyllä

Mukava, terveyttä edistävä idea. Osallistuvalla voitaisiin 
hankkia pastillit kokeiluluontoisesti vuodeksi + pastellien 
jakeluautomaatit. Idean toteutus vaatii lisäksi henkilöstöä 

valvomaan pastillien jakelua, täyttöä ja puhdistamista 
(esim. keittiöhenkilöstöä, opettajia). Tarkempi toteutus 
suunnitellaan jos idea etenee toteutukseen. Pysyvää 

pastillitarjoilua kouluilla tulee tarkastella osana laajempaa 
kehittämistä.

Kyllä 
Idea huomioi koululaiset ja 

edistää liminkalaisten lasten 
suun terveyttä. 

9 800,00 €

12. Kouluruoan 
budjettiin lisäys 
vuodelle 2023

Liminka satsaa 
koululaisten 
terveelliseen ja 
monipuoliseen 
ruokailuun

Liminka voisi olla muille mallina satsaessaan 
koululaisille monipuolisen ja terveellisen ruoan 
hinnankorotuksista huolimatta tämä 20000 
satsattaisiin sinne.

Lasten terveellinen päivä ja oikeanlainen ja 
hyvä ruoka koulussa. Eli kyseisen summan 
lisätään normaaliin ruoka budjettiin jotta lapsilta 
ei vähennettäisiin koulu ruoan laatua.

Kyllä

Idealla pyritään ylläpitämään ja parantamaan 
liminkalaisten lasten kouluruokailun tasoa. Kouluruoan 

laatu on Limingassa korkea, käytämme paljon kotimaisia 
raaka-aineita ja suosimme mahdollisuuksien mukaan 
myös lähiruokaa. Oppilaita osallistetaan kouluruoan 

kehittämiseen säännöllisesti. 

Kyllä 
Idea edistää liminkalaisten 
terveellistä ruokavaliota. 

20 022,00 €



13. Unelmien 
liikuntapäivä 1-3 -
luokkalaisille

Unelmien 
liikuntapäivä

Koululaisille järjestettäisiin päivä, jolloin he saisivat 
päättää, meneekö ne Leos Leikkimaahan tai 
Superparkiin tai johonkin muuhun mukavaan 
liikunnalliseen paikkaan. Se olisi kaikille ilmainen, 
jotta kaikki koululaiset pääsisivät haluamaansa 
liikuntapaikkaan. Koulupäivä alkaisi kasilta ja loppuisi 
vaikka kolmelta.

Se olisi tosi mukava ja riemuikas koulupäivä. Se 
tuottaisi iloa ja hyvää mieltä pitkäksi aikaa.

Kyllä

Todella ihana ja erilainen idea! Kustannussyistä budjetti ei 
riitä kaikkien koululaisten liikuntapäivän järjestämiseen, 

mutta esimerkiksi kolme luokka-astetta voisi olla 
mahdollista viedä. Alustavat tarjoukset pyydetty kolmelle 
luokka-asteelle, 1-3 -luokkalaisiile. Hinta-arvioon lisätty 

myös kuljetukset sisäleikkipuistoon. 

Kyllä

Mukavaa tekemistä pienille 
koululaisille. Vaatii 

toteutuksessa resurssia 
kouluhenkilökunnalta. 

Mahdollistaa puistossa 
käynnin myös sellaisille 

lapsille, jotka eivät muuten 
välttämättä pääsisi.

8 500,00 €

14. Luova 
liikuntasali 
koululaisille

Luova liikuntasali 
koululaisile

8-15-vuotiaille koululaisille luova liikuntasali (esim. 
Oulussa Reenis), jossa lapset/nuoret saisi temppuilla 
ja harrastaa liikuntaa luovasti ja rennosti. Jos olisi 
mahdotonta järjestää joka päivä, voisi järjestää esim. 
neljä kertaa vuodessa johonkin kunnan 
liikuntasaleista.

Edistäisi lasten ja nuorten hyvinvointia monella 
tapaa.

Kyllä

Mukava idea, joka tukee lasten liikunnallisia 
harrastamisia. Hankintaan kuntaan erilaisia välineitä, 

jotka mahdollistaisivat luovan liikuntasalin toteuttamisen. 
Vaatii toteutuakseen myös valvonnan/ohjauksen. 

Huomioitu hinnan arvioinnissa. Voisi olla avoinna esim. 
kerran kuukaudessa. 

Kyllä

Mukava idea, joka tukee 
lasten liikunnallisia 

harrastuksia. Matalan 
kynnyksen toimintaa, johon 

on mahdollista kaikkien 
osallistua. Edistää lasten, 

nuorten ja perheiden 
hyvinvointia. 

15 000,00 €

15. Viihtyvyyden 
parantaminen 
yläkouluissa 

Oppilaiden 
viihtyvyyden 
parantaminen 
yläkouluissa

Luokkien ja välituntitilojen viihtyvyyden parantaminen 
(sisätilat) esim uusilla huonekaluilla, 
harrastusvälineillä (vrt. Liminganlahden alakoulun 
iWall -seinä). Oppilaiden tulisi saada antaa 
mielipiteitä, mitä asioita toivoisivat.

Viihtyvyyden parantaminen vaikuttaisi suoraan 
nuorten hyvinvointiin ja saattaisi jopa lisätä 
koulumotivaatiota?!

Kyllä

Mukava idea, joka pyrkii parantamaan lasten ja nuorten 
viihtyvyyttä koulupäivien aikana. Parannetaan koulujen 

välituntitiloja hankkimalla tiloihin esim. uusia huonekaluja, 
harrastusvälineitä tai muita oppilaiden toivomia laitteita. 

Budjetti on laajamittaisten muutosten tekemiseen hyvinkin 
rajallinen, esim. iWall yksistään veisi budjetin jo 

kokonaisuudessaan. Summa tulisi jakaa myös koulujen 
kesken.

Kyllä

Lisää koulupäivän 
viihtyvyyttä. Idean kautta 
nuoria voitaisiin osallistaa 

lopullisen toteutuksen 
suunnitteluun.

20 022,00 €

16. Maastoesterata 
keppareille

Maastoesterata 
keppareille

Tytär haaveilee maastoesteradan rakentamisesta 
johonkin kunnan puistoon kaikkien 
keppariharrastajien iloksi ja hyödynnettäväksi. Toki 
rataa voisivat käyttää myös koiraharrastajat ja 
vaikkapa pikkulapset parkour-tyyppisesti. Radalle 
hyvä paikka voisi olla esimerkiksi keskuspuistossa 
ulkokuntosalin viereisessä metsikössä. 
Maastoesteitä voisi rakentaa kierrätysmateriaaleista 
ja hyvinkin edullisesti. Konsultoinnissa voisi 
hyödyntää alan harrastajia ja osaajia lähiseudulta.

Keppariharrastus on erittäin hyvää liikuntaa, ja 
rakennettu puisto edistäisi harrastuksen 
tunnettuutta. Alueella voisi myös järjestää 
kisoja, jolloin kuntaan saataisiin väkeä 
kauempaakin.

Kyllä

Erinomainen idea, joka soveltuu Liminkaan. 
Kaarteenahon leikkipuistosta löytyy uutena kepparitalli. 

Puiston peruskorjaus tulee suunniteltavaksi tulevan talven 
aikana ja keppariteema soveltuisi ko. puistoon. 
Peruskorjaussuunnitelman yhteydessä voidaan 

huomioida pysyvempien rakenteiden rakentaminen. 
Kuntalaisia osallistetaan puistosuunnittelussa. 

Kyllä

Erinomainen idea, joka 
soveltuu Liminkaan. On 

pienimuotoisena mahdollista 
toteuttaa nykyiseen puiston 

täydentämään olemassa 
olevia rakenteita. Laajemmin 

keppariteemaa voidaan 
käsitellä Limingan keskustan 

kehittämisen yhteydessä, 
samassa kuin 

liikennepuistoideaa. 

4 000,00 €

Ikäihmisiin kohdistuvat ideat (3 kpl)

Äänestykseen 
menevän idean nimi

Ideasi nimi
Kuvaile tähän hieman tarkemmin mitä ideasi pitää 

sisällään
Miten idea edistää liminkalaisten 

hyvinvointia?

Pystyykö ideasi 
toteuttamaan 
maksimissaan 
20 022 eurolla?

Kommentit ideaan
Eteneminen 

(Kyllä/Ei)
Perustelu Hinta-arvio

17. Seuraa 
vanhuksille

Seuraa vanhuksille

Palkataan halukkaita lukiolaisia pitämään yksinäisille 
vanhuksille seuraa, esim. Ulkoiluttamista ja 
turinatuokioita, mahdollinen seura liikunnan 
harrastamiseen.

Yksinäisten vanhusten sosialistaminen, 
yhteisöllistäminen

Kyllä
Teema on todella tärkeä. Idean mukaisesti palkattaisiin 
halukkaita nuoria pitämään seuraa ikäihmisille. Toteutus 

vuoden 2023 aikana.
Kyllä

Idea edistää sukupolvien 
välistä yhteenkuuluvuutta ja 

ehkäisee yksinäisyyttä. 
5 000,00 €



18. Musiikkia ja 
kulttuuria 
vanhuksille

Virikkeitä vanhuksille

Kerran kuussa vanhusten hoitokoteihin joku esiintyjä. 
Niitä saa n 200€/krt. Kunnasta joku vastuuhenkilöksi 
hoitamaan asia loppuun asti eli esiintyjän tilaaminen 
ja hoitokotien informointi sekä mainonta

vanhuksetkin kaipaavat iloista musiikkia ja 
esiintyjiä

Kyllä

Kulttuuri on jokaisen ihmisen oikeus. Tärkeä ehdotus. 
Idea edistää ikäihmisten yhdenvertaisuutta kulttuurin 

kuluttajina. Idea edistää kulttuurin saavutettavuutta kaiken 
ikäisille. Idea on toteutettavissa annetulla budjetilla ja se 

on kuntalaisten hyvinvointia edistävä.

Kyllä

Idea edistää ikäihmisten 
yhdenvertaisuutta kulttuurin 

kuluttajina ja tekee 
kulttuurista 

saavutettavampaa kaiken 
ikäisille. Idea on 

toteutettavissa annetulla 
budjetilla.

3 000,00 €

19. Digineuvontaa 
kuntalaisille

Digiloikka 
kansalaisille!
Kuntalaisten atk ja 
kännykköiden 
neuvontapalvelu.

Palvelut ovat enemässä määrin siirtyneet digiaikaan. 
Moni kuntalainen pohtii, kuinka saada sähköisesti 
asioitia ilman ulkopuolisen apua. Samoin kännykän 
käyttöön, turvallisuuteen,  viestien  ja sähköpostien 
lähettämiseen liittyy kysymyksiä ?  Samoin 
sähköisten hakemusten korvausten tekeminen Myös 
tekniseen käytön opastusta.Näitä varten palkataan 
asiantuntija. Projekti olisi määräaikainen kokeilu . 
Palvelu tulisi olla helposti saavutettavissa esim 
kirjastossa.
Tämä palvelisi kaikkia ikäryhmiä 
Palvelun voisi käynnistää esim vuoden alusta.  
Tehtävien kuvausta voisi tarkentaa kysynnän 
mukaan.

Lisää tietotaitoa,  omatoimisuutta itsenäiseen 
toimimiseen. Lisää Yhteisöllisyyttä,  jos opitaan 
käyttämään erilaisia some ryhmiä.
Voidaan pitää myös ryhmäkoulutuksia.
Sopii hyvin kunnan olohuone- kirjasto -
palveluun.  
Eniten hyötyvät ne joilla ei ole omassa 
perhepiirissä digiasiantuntijoita, joilla ei ole omia 
digilaitteita. 
Hanke pystytään käynistämään ko budjetti 
rahalla. 

Kyllä

Kuntalaisten digitaitojen kehittäminen on tärkeä teema. 
Muokataan ideaa siten, että järjestetään kaksi kertaa 
viikossa 2h opastusta kuntalaisille, esim. kirjastolla. 

Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ostopalveluna. 
Lopullinen toimintamalli tarkentuu.

Kyllä 

Idea edistää kuntalaisten 
yhdenvertaista osallisuutta 

erityisesti digitaalisten 
palveluiden näkökulmasta. 

Idea on toteutettavissa 
annetulla budjetilla ja lisää 
kuntalaisten hyvinvointia. 

6 500,00 €

Liikuntaan kohdistuvat ideat (10 kpl)

Äänestykseen 
menevän idean nimi

Ideasi nimi
Kuvaile tähän hieman tarkemmin mitä ideasi pitää 

sisällään
Miten idea edistää liminkalaisten 

hyvinvointia?

Pystyykö ideasi 
toteuttamaan 
maksimissaan 
20 022 eurolla?

Kommentit ideaan
Eteneminen 

(Kyllä/Ei)
Perustelu Hinta-arvio

20. Keskustaan 
kuntopolku

Kuntopolku 
keskustaan

Kuntopolku keskustan alueelle, lähelle 
urheilupuistoa. Tukisi hienosti alueen kokonaisuutta.

Hyvä lisä urheilupuiston kylkeen, tukisi kuntoilua Kyllä

Ajankohtainen idea. Keskustan läheisyyteen on 
suunniteltu kuntopolkua. Toteuttamiskelpoinen alue 
löytyisi esimerkiksi Mustavarispuistosta. Nykyinen 

kaavoitus mahdollistaa, maaomistus ok. Lopullinen sijainti 
tarkentuisi myöhemmin.

Kyllä

Toteuttamiskelponen ja 
ajankohtainen idea. Edistää 
kuntalaisten hyvinvointia. 

Maanomistajuus tulee 
huomioida suunnitelmissa ja 

vaikuttaa reitin lopulliseen 
muotoutumiseen.

20 022,00 €

Kuntopolku

Limingan keskustaan olisi hyvä saada pururata 
lenkkeilyä varten. Kaikki ihmiset eivät pääse 
Rantakylään lenkkeilemään ja monille asfalttiteillä 
lenkkeily aiheuttaa jalkavaivoja. Esimerkiksi jokivartta 
seuraten, kirkon vierestä, meriladun uralle saisi 
mukavan lenkkipolun. Tämän voisi toteuttaa 
nopeastikin, mutta tarvitsisi tietenkin hyvän 
suunnittelun.

Valaistu lenkkipolku taajamassa lisäisi intoa 
lähteä liikkumaan ja lisäisi näin kuntalaisten 
hyvinvointia. Limingan taajamassa on paljon 
kauniita paikkoja, joita olisi mukava ihailla 
lenkkipolulla ilman että tarvitsee varoa autoja.

Kyllä Kyllä 20 022,00 €

21. Uusi frisbee-
golfrata

Uusi Frisbeegolfrata 
tai ratoja

Liminkaan pitäisi saada ympärivuoden pelattavissa 
oleva frisbeegolfrata nykyisten ratojen lisäksi. Laji on 
valtavassa kasvussa ja liikuttaa nuorisoamme jos 
annetaan siihen hyvät mahdollisuudet.

Frisbeegolf on matalankynnyksen laji joka on 
erittäin suosittu lasten ja nuorten keskuudessa. 
Harrastuspaikkoja lisäämällä saamme 
liminkalaisten hyvinvointia paremmaksi ja 
lapsemme viihtymään.

Kyllä

Hyvä idea. Tupokseen on tulossa uusi frisbeegolf-rata. 
Tämän lisäksi Tupoksen koulun ympäristöön on tulossa 9 

väylää. Ala-Temmekselle on myös tulossa uusia väyliä 
(varaus yhdeksälle). Perusteluissa olevien lisäksi 

rakennetaan 1 kpl 9-väyläinen frisbeegolf-rata. Sijainti 
määritellään myöhemmin.

Kyllä

Idea lisää kuntalaisten 
harrastusmahdollisuuksia ja 

täydentää jo olemassa 
olevaa frisbeegolf-

kokonaisuutta kunnan 
alueella. Idea on 

toteutettavissa alle 20 000 
eurolla. Edistää kuntalaisten 

hyvinvointia.

14 400,00 €



22. Talvikävelyreitti 
Rantakylään

Talvikävelyreitistö 
Rantakylän 
virkistysalueelle

Talvisin latupohjien tapaan tampattu kävelyreitistö 
metsään Rantakylän virkistysalueelle esim 
latuväylien rinnalle. Nyt kävelijät on täysin unohdettu, 
hiihtäjiin kyllä satsataan isosti joka vuosi. Ei olisi 
laduilla kävelijöitä eikä laturaivoa. Tampatulla 
alustalla pystyisi liikkumaan myös pyörätuolilla ja 
lastenvaunuilla. Kytkettynä koiratkin sallittuja 
ulkoilemaan kävelyreiteille.

Kävely on matalan kynnyksen liikuntaa 
kaikenkuntoisille ja -ikäisille. Kaikki eivät pysty 
hiihtämään terveydentilan vuoksi. 
Tasavertaistaisi satsausta heikompikuntoisiin 
kuntalaisiin ja metsässä mieli virkistyy ihan eri 
tavalla kuin autotien laidassa kävellessä. Voisi 
myös järjestää esim. kuutamokävelyitä eri 
ryhmille tms. jos reitti tai osa siitä kulkisi 
valaisemattomalla alueella metsässä.

Kyllä

Toteuttamiskelpoinen ja hyvä idea. Idea lisää Rantakylän 
käyttömahdollisuuksia ja mahdollistaa talvikävelystä 
kiinnostuneiden siirtämistä omalle reitilleen. Reitistö 
toteutettaisiin olemassa olevien reittien yhteyteen. 

Maanomistajuus vaikuttaa reitin lopulliseen 
muodostumiseen. Reitti voisi olla esim. 3-5 km pitkä.

Kyllä

Idea edistää kuntalaisten 
hyvinvointia ja erityisesti 

lisää talvista liikkumista. Se 
on toteutettavissa alle 20 000 

eurolla. 

5 000,00 €

23. Jokaisen 
liikuntapäivä

Jokaisen 
liikuntapäivä

Limingassa voisi järjestää vaikka kerran 
kuukaudessa tai kerran viikossa päivän jossa olisi 
jotain liikuntaa johon voisi kaikki halukkaat osallistua. 
Se voisi olla vaikka jonkun lajin kokeilua yms.

Tällä voisi matalalla kynnyksellä tutustua 
erilaisiin liikuntamuotoihin.  Lisäisi hyvinvointia 
mahdollisesti tukisi mielenterveyttä, 
yhteisöllisyyttä ja edistäisi terveyttä.

Kyllä

Mukava idea! Limingassa toimii nykyisellään 
perheliikuntavuorot. Ideaa voisi käyttää 

perheliikuntavuoron jatkojalostamiseen. Liikuntapäivä 
voitaisiin järjestää esimerkiksi kerran kuukaudessa. 

Liikuntapäivän yhteyteen olisi mahdollista järjestää myös 
vanhempien olkkari -tyylistä toimintaa pilottina.

Kyllä

Idea täyttää annetut 
reunaehdot, on toteuttavissa 
annetulla budjetilla ja esitää 
kuntalaisten hyvinvointia. 

4 500,00 €

Vanhempien olkkari
Vanhempien olkkari on samantyylinen kuin joku 
nuorisotalo tms.

Kaikki perhekerhot limingassa ovat aamuisin, 
niihin ei pääse päivätyössä käyvät. Joskus illat 
voivat perheessä tuntua pitkiltä ja haluaisi 
lähteä kotoa jonnekkin lasten kanssa. Mutta 
minne? Limingassa on paljon muualta tänne 
muuttaneita, joilla ei välttämättä ole verkostoja 
täällä. Täällä voisi keittää kahvit ja rupatella 
muiden vanhempien kanssa. Lapset ja aikuiset 
saisivat seuraa.  Tämä olkkari tukisi 
vanhempien ja lasten jaksamista ja tukisi 
yhteisöllisyyttä.

24. Uusia 
kuntosalivälineitä 
kunnan kuntosaleille

Huippu kuntosali
Kunnan kuntosali uusittaisiin huippukuntoon, välineet 
nykyaikaisiksi ja monipuolisiksi.

Idea edistäisi kaikkien kuntalaisten hyvinvointia. Kyllä

Hyvä idea. Kunnan kumpaankin kuntosaliin on juuri 
uusittu laitteita. Uudenlaisten laitteiden haasteeksi nousee 

tilanpuute. Kuntosalilaitteet ovat kalliita, eikä budjetti 
mahdollista laajamuotoista kuntosalin uudistamista. 

Budjetilla on mahdollista hankkia yksittäisiä laitteita ja 
lisäksi muita pienempiä liikuntavälineitä. 

Kyllä

Idea on hyvä ja lisää 
olemassa olevien 
palveluiden laatua. 

Toteutettavissa osittain 
annetulla budjetilla.

15 000,00 €

25. Tupoksen 
kuntoradan 
kehittäminen

Lähiliikunta lisääntyy 
Tupoksessa hyvän 
latupohjan ansiosta.

Latupohjan vahvistaminen Tupoksen uimamontulta 
Selkämaantielle päin. Nykyisin ladun vetäminen 
viivästyy epätasaisen ja pehmeän pohjan vuoksi, 
hiihtokausi jää keväällä myös lyhyeksi.

Hiihto on ollut erittäin suosittua lähiliikuntaa 
kaiken ikäisten keskuudessa lisääntyneiden 
reittien myötä. Ladut lähellä kotia innostavat 
liikkumaan helpommin. Hiihto on hyvä 
ennaltaehkäisevä liikuntamuoto niin fyysisen 
kuin psyykkisen terveyden edistämisessä. 
Parempi latu innostaa liikkumaan. Ladun 
parannus hyödyntäisi myös koululiikuntaa.

Ei

Tupoksen kuntoradan ja meriladun kehittäminen on 
ajankohtainen teema. Tupoksen kunto- ja ulkoilureitille on 
varattu rahat pinnoituksen loppuunsaattamiselle, toteutus 

vuoden 2023 aikana. Tämä siis etenee osana kunnan 
normaalia toimintaa. Muita latupohjia voidaan kehittää 
osallistuvan budjetoinnin varoilla. Jos idea(t) etenevät 

toteutukseen, tehdään tarkempi suunnitelma 
toteutuksesta. 

Kyllä

Ajankohtainen idea, joka 
etenee osittain jo kunnan 

omana toimintana. 
Osallistuvalla budjetoinnilla 

voidaan täydentää 
kehittämistä.

20 022,00 €



Tupoksen kuntoradan 
loppuun työstäminen

Mielestäni saadut rahat tulisi suunnata jo aiemmin 
päätettyjen, mutta aloittamattomien/keskeneräisten 
hankkeiden loppuunsaattamiseen. Esimerkkinä tästä 
on Tupoksen kuntorata, jonka valopylväineen piti 
alkuperäisen aikataulun mukaan olla jo valmis.

Tuosta projektista päättämisen jälkeen maailmassa 
on tapahtunut paljon, mm. koronapandemian 
puhkeaminen ja Ukrainan sota, jotka ovat 
vaikuttaneet mm. rakennuskustannusten nousuun. 
Viivästys on siis ymmärrettävä, mutta nyt tämän 20 
002 euron lisärahoituksen myötä olisi realistisempaa 
toteuttaa se loppuun?

Kuntoradan loppuunsaattaminen parantaa 
tuposlaisten liikuntamahdollisuuksia 
ympärivuotisesti, kun luvattu valaistuskin 
saataisiin kuntoon.

Kyllä Yhdistetään yhdeksi ideaksi. Kyllä 

Tupoksen ladut 
ykkössuksikuntoon

Tupoksen ladut semmoseen kuntoon että 
ykkössuksilla viittii hiihtää.Elikkäs ladun vierestä 
risukot pois, latupohjienparannus ja huolto oli 
tihiemmäksi, kaikilla latupätkillä.  Nyt ladut ovat 
profiililtaan u-malliset ja ladut huolletaan harvoin. 
Lisäksi ladun vieressä molemminpuolin lehtipuita 
aivan ladun vieressä joista tuulella tippuu risuja 
ladulle. Saunarannan ladut tehtiin eka kerran vasta 
pitkällä kevään puolelle vaikka lunta oli hyvin. 
Sovelluksessa näkyi virheellisesti että ne ois ajettu, 
ei oltu. Latu lähtisi kodin vierestä, mutta autolla piti 
mennä huiskeelle. Se on parasta lähteä liikkumaan 
kotipihasta!

Terveys, hyvinvointi, viihtyvyys.. Lasten 
hiihtoinnostusta lisää kun pääsee hiihtämään 
kodin läheltä, koko perhe hiihtää, kohderyhmä 
2v-100v

Kyllä Yhdistetään yhdeksi ideaksi. Kyllä 

26. 
Ojanperänkankaan/
Okkosenrannan 
ulkoilureitti

Ojanperänkankaan/O
kkosenrannan 
ulkoilureitti

Hiihtolatu talvella ja kesällä ulkoilureitti 
Ojanperänkankaalle ja Okkosenrantaan. Laavu reitin 
varrelle.

Ulkoilureitti lisää hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja 
viihtyisyyttä.

Kyllä

Kiva idea! Kaava mahdollistaisi reittien tekemisen. Pieni 
kokonaisuus (esim. 3-5 km) olisi mahdollista toteuttaa ja 

tulisi yhdistää koirapuiston rakentamisen yhteyteen. 
Lopullinen toteutus tarkentuisi erikseen tehtävien 

suunnitelmien perusteella.

Kyllä

Idea monipuolistaa kunnan 
nykyisiä reittejä. Se lisää 

myös kuntalaisten ulkoilu- ja 
harrastusmahdollisuuksia ja 

näin ollen lisää myös 
hyvinvointia.

20 022,00 €

27. Ninja warrior -
rata

Ninja warrior rata

Kunnassa on keskustan alueella monia viheralueita 
joilla ei ole mitään käyttötarkoitusta. Yksi päivä 
ideoimme ninja warrior/army-henkistä ulkoilu 
kuntorataa aikuisille.  Siinä olisi matala verkko jonka 
ali mennä, seinä jonka yli kiivetä, köysi jota kiikkua 
ylös, tukki jolla tasapainoilla ym. Telineitä joissa 
roikkua ja temppuilla.

Kunnassa on huomioitu hyvin lapset,  mutta 
olisi mukava saada esterata tyyppinen ulkorata 
aikuisille.

Kyllä

Raikas, erilainen idea! Käyttöaste voi mahdollisesti jäädä 
alhaiseksi. Suunnitellaan kokonaisuus siten, että se 

palvelisi monenlaisia käyttäjiä. Hinta vaihtelee paljon siitä, 
millainen kokonaisuus rakennetaan. Sopiva sijainti 

määriteltäisiin myöhemmin. Idea monipuolistaa kunnan 
nykyisiä liikuntapaikkoja. Mahdollistaa erityisesti aikuisten 
harrastusmahdollisuuksia uudella tavalla. Suunnittelussa 

huomioitava mahdollisimman monenlaiset kuntoilijat. 
Kustannustehokkainta on toteuttaa jo olemassa olevan 

liikuntapaikan yhteyteen.

Kyllä

Idea lisää kuntalaisten 
hyvinvointia ja monipuolistaa 

nykyisiä 
ulkoliikuntamahdollisuuksia. 

Idea on toteutettavissa 
annetulla budjetilla. 
Suunnittelussa hyvä 
osallistaa harrastajia. 

17 000,00 €

28. Kuntokesä 2023 - 
ilmaisia 
puistojumppia 
kuntalaisille

Kuntokesä 2023

Ilmaisia, erilaisia ”puistojumppia” liminkalaisille 
kesällä 2023 erikohteisssa touko-elokuun aikana. 

Jumppia voisi järjestää mm. Rantakylässä, 
keskustassa, Tupoksessa ja Ojanperänkankaalla,

Puistojumpilla on positiivisia vaikutuksia 
terveyteen ja yhteisöllisyyteen.

Kyllä

Mukava idea ja helposti toteutettava! Idea on mahdollista 
toteuttaa käyttäen ulkopuolisia palveluntarjoajia. Ideaa on 
tarkennettu hieman, eli järjestetään 12-15 puistojumppaa 

eri puolilla Liminkaa eri lajeissa. Jumpat olisivat 
maksuttomia kuntalaisille.

Kyllä

Idea täyttää annetut 
reunaehdot, on toteuttavissa 
annetulla budjetilla ja esitää 
kuntalaisten hyvinvointia. 

3 750,00 €



29. Sähköpyöriä 
kuntalaisten 
käyttöön

Kaksi sähköpyörää 
kuntalaisten käyttöön

Kunta voisi ostaa kaksi sähköpyörää, joita kuntalaiset 
voisivat halutessaan lainata. 

Sähköpyörän voisi lainata kunnalta Lakeustalolta ja 
avaimen saisi Lakeustalolta 3.kerroksen infosta. 
Lainattaville sähköpyörille olisi tietty laina-aika.

Sähköpyörät voisi olla lainattavissa ensimmäisen 
kerran toukokuussa.

Pyöräily voi kohottaa kuntoa ja sähköpyrällä 
ajaminen olisi käyttäjälleen hieman tavallista 
pyörää keveämpää.

Kyllä

Sähköpyörät ovat lisääntyneet katukuvassa paljon viime 
vuosien aikana. Ne ovat kuitenkin kalliita, eikä kaikilla 

välttämättä ole mahdollisuus hankkia sähköpyörää 
omaksi. Idean avulla kuntalaiset voisivat lainata 

käyttöönsä sähköpyörän. Annetulla budjetilla voisi ostaa 
esimerkiksi kaksi sähköpyörää. Lisäksi ideaan lisätty 

pyörien huolto vuodelle 2023. 

Kyllä

Idea täyttää annetut 
reunaehdot ja on 

toteutettavissa annetulla 
budjetilla. Ideasta koituu 

hieman pysyviä huoltokuluja 
myös vuoden 2023 jälkeen. 

Idea lisää kuntalaisten 
harrastusmahdollisuuksia. 

15 000,00 €

Kulttuuriin liittyvät ideat (2 kpl)

Äänestykseen 
menevän idean nimi

Alkuperäisen idean 
nimi

Kuvaile tähän hieman tarkemmin mitä ideasi pitää 
sisällään

Miten idea edistää liminkalaisten 
hyvinvointia?

Pystyykö ideasi 
toteuttamaan 
maksimissaan 
20 022 eurolla?

Kommentit ideaan
Eteneminen 

(Kyllä/Ei)
Perustelu Hinta-arvio

30. 
Kädentaitolaitteita 
kuntalaisten 
käyttöön

Kädentaitolaitteita 
tukemaan 
kiertotaloutta ja 
kestävää kehitystä

Rahoituksella hankitaan Limingan ja Tupoksen 
kirjastoihin seuraavat laitteiden pidentämään 
vaatteiden ja muiden tekstiilien käyttöikää ja 
parantamaan niiden uudelleen käyttöä:
- ompelukone (2)
- saumuri (2)
- vinyylileikkuri (2)
- lämpöprässi (2) 
Laitteiden avulla voidaan korjata ja uudistaa vaatteita 
sekä tekstiilejä, mikä tukee kiertotaloustavoitteiden 
saavuttamista. Kirjaston kautta välineet ovat kaikkien 
kuntalaisten saavutettavissa. Kirjastoissa käytössä 
olevat yleiset laitteet vähentävät myös yksittäisten 
talouksien tarvetta hankkia laitteita vain omaan 
käyttöön- yksi kiertotaloustavoite tämäkin.

Idea tukee kaikkien kuntalaisten hyvinvointia 
tasapuolisesti, sillä kyseessä on kirjaston kautta 
tarjottava palvelu. Laitteiden käyttömahdollisuus 
on yksi konkreettinen toimenpide kiertotalouden 
ja kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja siten sillä on positiivinen 
vaikutus asukkaiden kokemukseen asumisesta 
kunnassa, joka toiminnallaan osoittaa tukea 
kohti näitä päämääriä. Laitteiden avulla voidaan 
luoda myös yhteisöllisyyttä esim. pienimuotoisia 
askarteluiltoja järjestämällä.

Kyllä

Mukava, erilainen idea! Idea tukee kuntalaisten 
käsityöharrastusta ja mahdollistaa tekstiilien korjaamisen 
ja ylläpitämisen. Myös kiertotalousteema on tuotu ideassa 

mukavasti esille. Hinta-arvio muodostettu alustavan 
tarjouspyynnön perusteella. Laitteet samoja, joita muissa 

kunnissa vastaavissa tiloissa käytetty. 

Kyllä

Idea täyttää annetut 
reunaehdot, on toteuttavissa 
annetulla budjetilla ja edistää 

kuntalaisten hyvinvointia. 
Lisäksi idea tukee 

kiertotalouden teemaa 
mahdollistamalla kuntalaisille 

omien tekstiilien huoltoa. 

14 540,00 €

31. Lintujen Liminka -
maksuttomat 
opastetut linturetket 
kuntalaisille

Lintujen Liminka

-Opastettuja linturetkiä eri vuodenaikoina ja eri 
kohteisiin Limingassa
-Lintujen talviruokintapaikka keskustan läheisyyteen 
sopivalle alueelle

Luontoharrastukset lisäävät hyvinvointia ja 
ihmisten tietoisuutta luonnosta ja eläimistä

Kyllä
Lintujen Liminkaan sopiva idea! Ideaa tarkennettu, 

järjestetään neljä linturetkeä keväällä ja neljä syksyllä. 
Retket ajoittuvat lintujen muuttoaikoihin.

Kyllä

Idea täyttää annetut 
reunaehdot, on toteuttavissa 
annetulla budjetilla ja esitää 
kuntalaisten hyvinvointia. 

3 500,00 €


