
Limingan osallistuva budjetointi, v. 2022
Ideat, jotka eivät etene äänestykseen osana osallistuvaa budjetointia

Ideat, jotka etenevät lähivuosina osana kunnan toimintaa (ovat/tulossa toteutuksessa, 6 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. Saunarantaan 
roskiksia

Saunarantaan 
roskiksia

Saunarantaan olisi todella aiheellista saada roskiksia 
kävelytien varteen, koska kukaan ei lähde esim niitä 
koirankakkoja kilometri tolkulla yhteen ainoaan 
Saunarannassa olevaan roskikseen kuskaamaan. 
Onhan siellä toki leikkipuistoissa roska-astiat, mutta 
jokainen voi miettiä mikä elämys se avonainen roskis 
on helteellä jos sinne koirankakkoja pudotetaan. 
Koirankakkojen ja roskien ympäristöstä pois 
oleminen parantaa jokaisen asukkaan viihtyvyyttä.

Siisti ympäristö lisää kaikkien viihtyvyyttä ja 
tyytyväisyyttä. Esim koiran ulosteissa leviää 
bakteereja.

Kyllä

Hyvä ja tarpeellinen idea alueen asukkaille. Lisää 
asuinympäristön siisteyttä ja helpottaa koiranomistaijen 

arkea. Saunarantaa viimeistellään 2022 ja 2023 aikana ja 
tänä aikana myös roskisasiat tulevat kuntoon. 

Saunarannan koirapuistoa rakennetaan tällä hetkellä ja 
myös tähän yhteyteen tulee roska-astiat.

Ei

Ideaa ei esitetä 
äänestykseen, koska 

Saunarannan roskistilanne 
on tulossa kuntoon 

lähiakoina. Aihe tärkeä on ja 
idea itsessään hyvä. Ideaa ei 
esitetä äänestykseen, koska 

asia on jo toteutuksessa.

5 000,00 €

2. Keskustan 
leikkipuiston 
päivitys

Keskustan 
leikkipuiston päivitys

Limingan keskustassa ei ole Limingan imagoon 
”Lapsiystävälliseen” kuntaan sopivaa leikkipuistoa. 
Keskustan leikkipuisto kaipailee päivitystä 
kokonaisuudessaan. Ja olisi mahtavaa, jos Limingan 
leikkipuisto olisi Limingan teemaan sopiva, esim. 
liittyen lintuihin tai maalaismaisemaan. Tällä budjetilla 
ei koko leikkipuistoa saataisi päivitettyä, mutta ehkä 
pieni alku sille. :)

Uusi leikkipuisto edistäisi näitä kaikkia, 
lapsiperheillä olisi enemmän tekemistä, lapset 
liikkuisivat, tapaisivat toisiaan leikkipuistossa ja 
se lisäisi keskustan viihtyvyyttä. Ja hieno 
leikkipuisto toisi myös kävijöitä muista kunnista. 
:)

Ei

Idea on tärkeä, kannatettava ja siihen on tehty jo 
valmisteluita. Keskustan leikkipuiston päivitystä on 
suunniteltu, tiedot löytyvät verkkosivuilta kohdasta 
asuminen ja rakentaminen / ympäristö / puistot / 

viheralueet. Leikki-Linnukan kehittämisen hinta-arvio on 
160 000 euroa ja toteutus on alustavasti ajoitettu vuodelle 

2025. Valtuusto päättää rahoituksen kehittämiselle.

Ei Kustannusarvio ylittyy. Yli 20 000 €

3. Naakkapuiston 
mäenlaskupaikan 
parantaminen

Naakkapuiston 
mäenlaskupaikan 
parantaminen

Mäenlaskukummun korottaminen ja alueen 
valaiseminen.

Alueen lapsille parempi mäenlaskupaikka! Kyllä

Hyvä ja mukava idea. Naakkapuistolle on suunniteltu 
peruskorjausta vuodelle 2026 ja se on suunniteltu 

arkiliikuntaa ja talviharrasteita tukevaksi puistoalueeksi. 
Mäenlaskukummun korottaminen tullaan ottamaan 
huomioon puiston suunnittelussa idean mukaisesti. 

Lisäksi Karhupuistoon ollaan suunnittelemassa 
pulkkumäkeä. 

Ei
Kustannusarvio ylittyy. 

Osana muuta 
kehittämiskokonaisuutta.

Yli 20 000 €

4. Skeittiparkki 
nuorille

Skeittiparkki nuorille

Skeittiparkki Tupokseen nuorille ajanviettopaikaksi. 
Hyvä tapa tavata kavereita ja samalla harrastaa. 
Tätä voi harrastaa monen ikäiset tytöt ja pojat sekä 
aikuiset. Toteutus ensi kevät. Varmasti tuohon saa 
menemään koko summan jos kunnolla tehdään.

Parkit olisi kohtauspaikka monen ikäiselle. Se 
lisäisi viihtyvyyttä ja terveyttä. Veisi hyvän 
harrastuksen pariin porukkaa. Talkoilla 
osallistettaisiin porukkaa kuin myös kunnossa 
pidolla.

Kyllä

Idea on tärkeä, ajankohtainen ja nuortenkin paljon 
toivoma. Toive on kuultu ja Tupokseen on suunniteltu 

lähiliikunta-aluetta, jonka toteutukseen on haettu 
liikuntapaikkarakentamisen avustusta 

Aluehallintovirastolta. Suunnitelmissa on huomioitu myös 
skeittaajat. Laadukas skeittipuisto maksaa 100 000 - 120 

000 euroa, jonka vuoksi sitä ei voida esittää 
äänestykseen osallistuvan budjetoinnin kautta. Asia 

etenee kuitenkin muita reittejä. 

Ei
Kustannusarvio ylittyy. On 
huomioitu jo osana kunnan 

nykyisiä suunnitelmia. 
Yli 20 000 €

5. Tie Kirkkokarista 
radan ali portista

Tie kirkkokarista 
radan ali portille

Kaavoitetaan kirkkokarin risteyksestä radan ali tie 
portille. Kokotiehankkeeseen rahat eivät riitä kyllä, 
mut kaavoitukseen kyllä.

Toivottavasti tulevaisuudessa ei tarvitsisi ajella 
tupostietä tupokseen asti kun töihin menee. 
Postipakettien haku onnistuisi helpommin.

Kyllä

Tärkeä avaus ja tärkeä koko kunnan näkökulmasta. 
Kurkitien alitus on huomioitu osana Kuormatien 

kaavamuutosta. Kaava ei ole vielä lainvoimainen kaavan 
pohjoisosan osalta. Asia on siis työn alla.

Ei 
Kurkitien alituksen selvitys on 

työn alla. Toteutus ei 
mahdollinen tällä budjetilla.

Yli 20 000 €



6. Kurkitien alittavan 
rummun uusiminen

Kurkitien alittavan 
rummun uusiminen

Lintupuiston läpi menevän Kurkitien aloittavan 
rummun uusiminen sekä Kyyhkytien kahden liittymän 
rummun uusiminen. Routinut rumpu ei tyhjennä ojia 
ja sen yli ajaminen autolla on jysäyttävää. Soistuneet 
ojat ovat vaikeahoitoisia ja epäsiistin näköisiä.

Lintupuiston yleisilmeen ja viihtyisyyden 
kohotus, Kurkitien parantaminen hyödyntää 
lähes kaikkia Lintupuiston asukkaita.

Kyllä

Konkreettinen asuinympäristöä parantava idea! Katujen 
kuntoinventointi on toteuttu vuonna 2021, jonka pohjalta 
on laadittu investointiohjelma. Idean toteuttaminen vaatii 
koko tieosuuden uusimista, joten kehittäminen pitää ottaa 

osaksi suurempaa kokonaisuutta. Kurkitie välillä 
Kuormatie-Kedonperäntie on mukana kolmen vuoden 

investointiohjelman tavoitteissa. 

Ei 
Vaatii laajemman 

kehittämissuunnitelman. 
Kustannusarvio ylittyy.

Yli 20 000  €

Ideat, jotka vaativat toteutuakseen suuremman kehittämiskokonaisuuden & viedään jatkokeskusteluun (16 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. Liikennepuisto
Liikennepuisto 
lapsille.

Lapsiperheet. Kyllä

Liikennepuistosta on käyty keskusteluja kunnassa jo 
jonkin aikaa. Liikennepuisto sopisi Liminkaan ja idea 

itsessään on erinomainen. Liikennepuiston 
kehittämiskokonaisuus voidaan ottaa tarkempaan 

tarkasteluun osaksi taloussuunnittelua tulevina vuosina. 
Kehittämiskokonaisuus on laaja ja se vaatii paitsi 

perusteelliset suunnitelmat, myös kunnanvaltuuston 
käsittelyn.

Ei 

Liikennepuiston rakentamista 
ei voida tehdä annetulla 
budjetilla. Vaatii myös 

laajempaa keskustelua ja 
suunnittelua toteutuksesta. 

Yli 20 000 €

2. Lisäresurssia 
kolmiportaiseen 
tukeen

Resurssien 
lisääminen 
kolmiportaisen tuen 
toteuttamiseen 
Limingan kunnan 
perusopetuksessa 
(ala- ja yläkoulussa)

Resurssien lisäämistä kolmiportaisen tuen 
toteuttamiseksi Limingan perusopetuksessa (ala- ja 
yläkoulussa). Onko se yhden uuden erityisopettajan 
palkkaaminen? Toimintaterapeutin palkkaaminen 
osaksi koulun arkea vai mitä? Koulujen 
erityisopettajien tulisi saada sanoa tähän myös oma 
näkemyksensä. Kolmiportaisen tuen oikea-aikainen 
ja oikeanlainen toteutuminen törmää Limingassa 
mielestäni tällä hetkellä resurssipulaan, mikä 
eriarvoistaa liminkalaisia lapsia ja nuoria.

Liminkalaiset lapset ja nuoret, joilla on oikeus 
saada oppimiseensa tukea oikea-aikaisesti ja 
tarvitsemallaan tavalla.

Ei

Idea on erittäin tärkeä ja siihen on reagoitu kunnassa. 
Kolmiportaisen tuen toteutuminen edellyttää pitkäjänteistä 

talousresurssien suuntaamista ja kehittämistä. Myös 
hankeresurssia on voitu hyödyntää tähän tarkoitukseen. 
Kunnassa valmistellaan tällä hetkellä hankehakemuksia 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hankehakuihin 
varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen osalta. 

Jaossa on hankerahaa erityisopetuksen tarpeisiin aina 
vuoden 2024 loppuun asti.

Ei 
Vaatii pitkäjänteistä 
talousresursointia. 

Kustannusarvio ylittyy.
Yli 20 000 €

3. Välipala 1-2-
luokkalaisille

Välipala koululaisille

Koulusta kehotetaan ainakin alakoululaisia ottamaan 
välipala mukaan pitkille koulupäiville. On hyvin 
rajallista, mitä repussa päivän säilyvää ja helposti 
syötävää mukaan voi pakata. Kuukaudessa lasten 
välipalat vievät myös ison summan kukkarosta 
etenkin perheissä, joissa on useampi lapsi. Ehdotan, 
että koulussa tarjotaan pitkän koulupäivän omaaville 
lapsille terveellinen välipala iltapäivän välitunnilla. 
Tarjonta voisi olla esimerkiksi hedelmiä, leipää, 
mehukeittoa ja jogurttia, tai muuta vastaavaa. 
Budjetin suuruuden vuoksi arvioin, että välipalan 
voisi tarjota 1.-2.-luokkalaisille.

Idea edistää lasten hyvinvointia ja terveyttä, 
suorituskykyä koulussa sekä helpottaa pienellä 
teolla perheiden taloudellista tilannetta ruuan 
hinnan kasvaessa kiihtyvästi. Ideasta hyötyvät 
Liminkalaiset lapaiperheet.

Kyllä

Idea on tärkeä ja asiasta on käyty keskustelua eri 
foorumeilla viime vuosien aikana. Limingan 

varhaiskasvastus ja perusopetus, yhteistyössä Limingan 
ruoka- ja terveyspalveluiden kanssa, on mukana Ruukku 
ry:n kouluruokahankkeessa, jossa kehitetään terveellisiä 

ruokailutapoja. Kouluruokaa kehitetään laajana 
kokonaisuutena. Yhtenä tavoitteena on kehittää muun 

muassa välipalan järjestämistä. Teemaa on todella 
tärkeää tarkastella laajalla tasolla. Idean oteutus vaatisi 
huomattavan paljon suuremman budjetin, noin 20 000 
eurolla pystyttäisiin järjestämään välipala vain noin 2 

kuukauden ajaksi 1-2-luokkalaisille. Vaikutus olisi siis näin 
ollen valitettavasti hyvin lyhytaikainen. Lisäksi välipalan 

tekeminen vaatisi lisäresursointia henkilöstöön.

Ei 

Kustannusarvio ylittyy. 
Teema on tärkeä ja sitä tulee 
tarkastella osana laajempaa 

kehittämistä.

Yli 20 000 €



4. Kävely- ja 
pyöräilytie 
Rantakylään

Kävely-ja pyörätie 
Rantakylän 
virkistysalueelle

Rantakylän virkistysalue on kaikkien ikäryhmien 
käytössä läpi vuoden. Jalankulku ja pyöräilyreitti 
puuttuu. Tiet ovat kaikkia reittejä käyttäen turvattomia 
, kapeita ja mutkaisia.
Läheltäpiti tilanteita on useita.

Kaikki hyötyvät kun turvallisuus lisääntyy. 
Erityisesti lapset ja ikäihmiset saavuttavat 
monipuolisen luonto ja liikuntamahdollisuudet.

Ei

Idean sisältö on tärkeä ja asiaa viedään eteenpäin osana 
Rantakylän kehittämistä. Asiaa valmistelevat 

liikuntapalvelupäällikkö ja elinkeinojohtaja. Tiet ovat ELY-
keskuksen, joka hidastaa kehittämistä kunnan toimesta. 

Ei
Kustannusarvio ylittyy. Vaatii 

laajemman suunnittelun. 
Yli 20 000 €

5. Koirapuisto Koirapuisto Koirapuisto Ojanperänkankaalle
Lisää sosiaalista kanssakäymistä ihmisten 
välillä ja parantaa sekä ihmisten, että koirien 
hyvinvointia.

Kyllä

Idea on hyvä ja kaava mahdollistaisi koirapuiston 
toteutuksen. Puiston rakentaminen maksaa arviolta 40 
000 euroa. Suunnittelua ei ole tehty ja rakentamisen 

kustannusarvio vaatisi valtuuston hyväksynnän.

Ei Kustannusarvio ylittyy. Yli 20 000 €

Koirapuisto 
Ojanperänkankaan 
alueelle

Ojanperänkankaan alueella on paljon koiria. 
Mielestäni alueelle pitäisi saada koirapuisto, jossa on 
erotettuna alue isoille ja pienille koirille. Lähin 
koirapuisto on kirkolla, jonne on pitkä matka ja sekin 
puisto kuulemani mukaan poistetaan.

Puisto edistäisi alueen viihtyvyyttä ja 
yhteisöllisyyttä. Tästä hyötyisivät koirat ja 
koiraihmiset. Limingasta koiraystävällinen 
kunta.

Kyllä

Idea on hyvä ja kaava mahdollistaisi koirapuiston 
toteutuksen. Puiston rakentaminen maksaa arviolta 40 
000 euroa. Suunnittelua ei ole tehty ja rakentamisen 

kustannusarvio vaatisi valtuuston hyväksynnän.

Ei Kustannusarvio ylittyy. Yli 20 000 €

6. Temmesjokisuun 
kehittäminen

Lintutornin pitkospuut 
kuntoon Temmesjoen 
lintutornille

Nykyiset pitkospuut lintutornille ovat todella 
huonossa kunnossa ja ovat vaaralliset. Temmesjoen 
lintutorni on yksi Limingan lintumatkailun kohteista 
kartoissa. Pitkospuut pitää uusia kodalta lintutornille 
asti.

Lisää lähiliikkumisen mahdollisuuksia 
ainutlaatuisella Liminganlahdella.

Ei

Idea on erittäin hyvä ja tarpeellinen. Temmesjoen 
lintutorni olisi hyvä lisä Limingan omatoimimatkailuun ja 
lintubongaukseen. Haaste on kuitenkin se, että alueelle 

pitäisi rakentaa pengerretty sorapolku, jotta se olisi 
säänkestävä ja helppohoitoinen. Laadukas reitti on myös 

vastuukysymys - reitin käyttäjien turvallisuus on 
keskeinen osa suunnittelua. Lisäksi tornin kunto tulisi 
tarkastaa ja miettiä tulistelupaikkojen sijainnit. Tämä 

kaikki tarvitsisi taakseen suuremman 
kehittämiskokonaisuuden (esim. hankkeen). 

Kehittämiseen tulee ottaa mukaan esimerkiksi 
Metsähallitus (maanomistajan mutta myös 

substanssiosaajan roolissa). Vaatii lisäksi yhteistyötä 
maanomistajien kanssa (jakokunnat). 

Ei 
Kustannusarvio ylittyy. Vaatii 

taakseen laajemman 
kehittämiskokonaisuuden. 

Yli 20 000 €

Vaellus/kävelyreitti 
Tupoksesta 
Temmesjokisuun 
lintutornille.

Lähiliikuntapaikkaa luonnon ääreen. Parkkipaikka 
reitin lähtöpaikkaan.

Palvelisi talvella hiihtoladun pohjana merelle. Kyllä

Mahtava idea. Vaatii kuitenkin edellisen idean tapaan 
taakseen laajempaa kehittämiskokonaisuutta, sekä 

yhteistyötä Metsähallituksen ja maanomistajien kanssa. 
Idea tulee ottaa huomioon kunnan laajemmassa 

keskustelussa, esim. matkailun ja liikunnan 
kehittämisessä. 

Ei 
Kustannusarvio ylittyy. Vaatii 

taakseen laajemman 
kehittämiskokonaisuuden. 

Yli 20 000 €

Temmesjoen 
retkeilypaikan 
uudistus ja kunnostus

Tehtyämme Tupoksen koulun 4AC-luokkien 
pyöräretken Temmesjoen retkeilypaikkaan (jonne 
käännytään Tupostien varrelta ennen Temmesjoen 
siltaa) huomasimme seuraavat kunnostustarpeet:
-Lintutornille vievien pitkospuiden kunnostus
-Selkeämmät opastuskyltit myös matkan pituus 
lintutornille
-Kodan kunnostus
-Ulkokäymälän siirtäminen lähemmäs nuotiopaikkaa 
ja sen kunnostus
-Nuotiopaikan ympärille enemmän tukevia penkkejä
-Mahdollisesti roska-astia

Uudistus ja kunnostus hyödyntäisi kaikkia 
kuntalaisia ja matkailijoitakin. Mielestämme 
ideamme lisää viihtyvyyttä ja Limingan luonnon 
tunnettavuutta.

Kyllä

Tärkeä idea ja mahtavan yksityiskohtainen ehdotus, jossa 
on suunniteltu tarkasti toimenpiteitä! Hienosti mietitty 

asiaa jo toteutustasolle. Temmesjoen retkeilypaikan ja 
ympäristön kehittämisestä on tärkeää käydä keskustelua. 

Perustelut ovat samat kuin kahdessa aiemmassa 
ideassa; toteutus vaatisi taustalleen kustannusarvion, 
maanomistajuuden ja kehittämisen laajuuden vuoksi 

esim. erillisen hankkeen.

Ei 
Kustannusarvio ylittyy. Vaatii 

taakseen laajemman 
kehittämiskokonaisuuden. 

Yli 20 000 €



7. Leikkipuisto 
Kevätniemeen

Leikkipuisto 
Kevätniemeen

Leikkipuisto Kevätniemeen tontille, joka on vapaana. 
Jos siihen ei onnistu niin johonkin muualle sopivaan 
paikkaan. Tupoksen Kevätniemen/Hillaniemen 
alueella eikä lähellä ole leikkipuistoa jossa voisi 
päiväsaikaan käydä vaikka alueella asuu runsaasti 
lapsia. Tämä toisi paljon iloa alueen lapsille, mutta 
myös lähellä olevat päiväkodit voisivat tehdä helposti 
retkiä läheiseen puistoon.

Esistäisi niin perheiden kuin myös päiväkotien 
hyvinvointia. Pieni panostus, suuri vaikutus.

Kyllä

Kiva idea! Alueella ei ole tällä hetkellä puistoa, kuten 
idean jättäjä esittää. Tyhjälle tontille ei kuitenkaan voi 

kaavan mukaisesti rakentaa, vaan vaatisi 
kaavamuutoksen. Kyseinen tontti on kaavoitettu 

asuinkäyttöön. Lähellä sijaitsevaan Mutkan puistoon on 
suunnitteilla kehittämistoimenpiteitä, jotka ajoittuvat 

vuodelle 2026. Tälle on suunnitelmassa arvioitu 
kustannusarvioksi 40 000 – 60 000 euroa.

Ei Kustannusarvio ylittyy. Yli 20 000 €

8. Lapsille ja nuorille 
ulkoiluun 
kannustavaa 
toimintaa

Lapsille ja nuorille 
ulkoiluun 
kannustavaa 
toimintaa

Mitään yksittäistä ideaa en osaa sanoa, mutta lapsile 
ja etenki nuorille pitäis saaha lisää järkeviä ulkoilu 
toimintoja, liikunnallisia tai jotain muuta, johon olis 
helppo lähteä, milloin vaan, se olis nuorille ilmaista 
käyttää, mitään "kenttiä tai aikoja varaamatta", jossa 
vois tavata muita nuoria, järkevän ja ulkoiluun 
kannustavan tekemisen merkeissä. Ettei ne istuis 
kotona kännykän tai pleikkarin edessä pitkin päivää... 
Tämä on oikeasti minusta huolestuttava ilmiö, johon 
tarvis äkkiä parannusta... Vaikea sanoa, minkälainen 
ulkoilu sais "älypuhelin nuorison" pihalle, joku kysely 
kouluihin, mikä valta osaa kiinnostais, varsinki niitä, 
joilla ei ole omaa harrastusta tms. Joku pieni parkour 
rata, vois olla yks idea, minigolf tms. ja siihen kylkeen 
jotaki muutaki, mutta vaikea tämmösenä vanhana 
jääränä keksiä, mikä nuita nuoria kiinnostaa...

No todellaki edistäis kaikin puolin, terveyttä ja 
hyvinvointia pitkälä tähtäimellä sekä saattas 
auttaa myös ilkeyden teon vähenemisenä 
kaikkia muitaki kuntalaisia.

Kyllä

Idean sisältö on hyvä ja todella tärkeä, mutta se ei sisällä 
suoraa kehittämisideaa, joka voitaisiin asettaa 

äänestykseen ja sille voitaisiin laskea kustannusarvio. 
Kunnassa on tärkeää käydä keskustelua aiheesta ja siitä, 

minkälaista toimintaa nuorille ja lapsille voitaisiin 
jatkossakin järjestää.

Ei 
Kustannusarviota ei voida 

määrittää. 

9. 
Talvipulahdusavant
o kylälle

Talvipulahdusavanto 
kylälle

Hotellin ja terveyskeskuksen välissä sijaitsevaan 
”lampeen ” avantouinti / kastautumispaikka.pienet 
pukukopin ja Kaveriksi voisi tuoda vaikka 
peräkärrysaunan , joka lämpiää tiettyinä ajankohtina 
korvausta vastaan. Olisi myyntivaltti myös hotelli 
yöpyjille ja kuntosalin käyttäjille. 

Kesäisin voisi pienet lapset käyttää kahluualtaana ja 
ympärille voisi ajatella jäätelökioskia ja jotain kahvi/ 
nakkikärryä,tulisi semmoinen kesäinen 
kohtaamispaikka .

Eritoten ihmiset joille on haasteellista päästä 
rantakylään asti avantouimaan ja Limingan 
kunnalle mainosta

Kyllä

Hauska idea ja ajatuksena mukava. Kyseessä ei 
valitettavasti kuitenkaan ole virallinen uimaranta. Veden 
vaihtuvuus nykyisellään voisi koitua uimapaikan osalta 
ongelmaksi ja uimarannan määrittäminen viralliseksi 

uimarannaksi vaatisi säännöllistä vedenlaadun mittausta 
ja muita toimenpiteitä toteutuakseen. Näistä syistä idea ei 

valitettavasti ole toteutuskelpoinen. 

Ei Ei toteutuskelpoinen. Yli 20 000 €

10. Leikkipuisto 
Rantakylän 
virkistysalueelle

Leikkipuisto 
Rantakylän 
virkistysalueelle

Rantakylän virkistysalueella olisi varmasti käyttöä 
monipuoliselle leikkipuistolle. Ihmetyttää ettei 
sellaista vielä ole. 
Toinen tarpeellinen:Talvikävelyreitistöjä,(tampattuja, 
kuten latupohjatkin, niin voisi lastenvaunut, 
pyörätuolit yms kulkea myös) alueelle esim. 
hiihtoreittien rinnalle, niin aluetta voisi talviaikaan 
käyttää muutkin kuin hiihtäjät.

Lapsiperheitä liikkuu alueella ympäri vuoden 
runsaasti, leikkipuisto olisi kovasti tarpeen. 
Leikki ja liikkuminen lisää lasten hyvinvointia.

Talviaikaan muut kuin hiihtäjät ovat alueella 
laiminlyöty, metsässä ei ole yhtäkään tampattua 
lenkkiä, jonne saa jalkaisin tai esim. 
lastenvaunuilla tai pyörätuolilla mennä. Liikunta 
lisää hyvinvointia huonompikuntoisillakin 
ihmisillä, kaikki eivät pysty hiihtämään. Kävely 
on matalan kynnyksen liikuntamuoto 
kaikenkuntoisille ja ikäisille.

Kyllä

Tärkeä ja hyvä idea. Rantakylän leikkipuiston on kuitenkin 
todettava, että aluetta kehitetään isompana 

kokonaisuutena. Tässä on tärkeää miettiä myös 
puistoasiat. Kehittämis- ja suunnittelutyö on kesken. 

Asian eteneminen vaatii myös alueen 
vesitaloussuunnitelman tulosten valmistumista. 

Talvikävelyreitistöidea puolestaan toteuttamiskelpoinen, 
ja se voidaan asettaa äänestettäväksi. Kävelyreitistön 

suunnittelussa tulee huomioida olemassa olevat reitit ja 
niiden hyödyntäminen. Yhdistetään toisen idean kanssa. 

Leikkipuistoideaa ei 
esitetä 

äänestykseen, 
talvikävelyreitistö 

äänestykseen 
(samasta aiheesta 

toinenkin jätetty 
idea)

Hinta-arvio puiston osalta 
ylittyy.

Yli 20 000  €



11. Pysäkki Meijeriin Pysäkki

Olen kuullut, että vanhasta Meijeristä olisi 
suunnitteilla junapysäkkiä. Limingasta puuttuu 
kohtaamispaikka joka olisi avoinna myös iltaisin ja 
viikonloppuisin. Voisiko tähän yhteyteen suunnitella 
kuntalaisten kohtaamispaikkaa, yleistä oleskelutilaa 
miksei kahvilaakin yhteistyönä nuoriso-
kulttuuritoimen, vanhus- ja vammaistyön kesken. 
4H:n ja tukityöllistämisen jne ja hankkeiden avulla. 
Yksi henkilö koordinoimaan, valvomaan ja johtamaan 
toimintaa. Kohtaamispaikassa voisi infota kunnan 
palveluista tai olla jopa palvelupisteitä. Ihana 
sisäpiha, joka vuodenaikaan. Rento kohtaamispaikka 
kaikenikäisille. Myös pienten tapahtumien 
järjestämiseen. Ei autojen pysäköintiä.

Pysäkillä pysähdytään, tullaan ja mennään. 
Rentoa, vapaata yhdessäoloa, joka lisää 
yhteisöllisyyttä. Kaikki eivät halua olla mukana 
vaikuttamassa aktiivisesti ja sitovasti 
järjestöissä ja politiikassa, kerhoissa tms. nämä 
kohderyhmät jäävät ulkopuolelle. Viestitään, 
että Limingassa viihdytään ja täällä on hyvä 
asua. Palvelujen lisäksi kunnasta tekee parhaan 
myös me itse kuntalaiset.
Hyvinvoivat kuntalaiset ovat parasta mainontaa 
saada asukasluku nousemaan, meistähän se 
kunta koostuu. Rohkea Liminka ! Hyvien 
kulkuyhteyksien päässä.

Ei

Idea on erinomainen. Asema/matkakeskus on 
suunnitteilla Meijerin alueelle ja keskustassa on 

kaavamuutos vireillä, joka vaikuttaa juuri tämän idean 
toteutukseen. K-Marketin tiloihin on syksyn 2022 aikana 

rakennettu nuorille omaa tilaa, jossa viettää vapaa-aikaa. 
Tila aukeaa piakkoin kuntalaisille. Tilassa tarkoitus 

järjestää myös esim. kerhotoimintaa. Kuntaan on myös 
suunnitteilla uuden kulttuurikeskuksen rakentamista, joka 

voisi toimia myös tämmöisenä Pysäkkinä. Idea 
huomioidaan niin kulttuurikeskuksen kuin nuorten tilan 

suunnittelussa. 

Ei 
Vaatii laajemman 

kehittämissuunnitelman. 
Kustannusarvio ylittyy.

Yli 20 000 €

12. Hammashoitoon 
tukea

Hammastus
Limingan kunta voi maksaa osan kuntalaisten 
hammashoidoista.

Hampaista huolehtiminen edesauttaa myös 
muuta terveyttä

Kyllä

Idean tausta-ajatus on tärkeä ja kannatettava. Suun 
terveys on tärkeä osa ihmisen kokonaisvaltaista 
hyvinvointia. Kunnassa on tällä hetkellä 10 200 

kuntalaista, jonka vuoksi tuki olisi suoraan laskettuna vain 
muutamia euroja per kuntalainen ja jäisi näin 

vaatimaatomaksi ja kertaluonteiseksi. Vaikuttavuus jäisi 
näin ollen hyvin vaatimattomaksi. Lisäksi osallistuva 

budjetointi on kertaluonteinen.

Ei Kustannusarvio ylittyy. Yli 20 000 €

13. Tukea 
lapsiperheille

Tukea lapsiperheille

Lapsirikkaassa kunnassamme ei tueta lapsiperheitä 
tarpeeksi. Koko summa käytettäisiin tähän 
tarkoitukseen, mihin ei tällä hetkellä ole tarpeeksi 
resursseja käytettävissä.
1.Esim.lapsiperheiden toimiva kotipalvelu edes 
määräajaksi(äiti tai isä sairaana, vanhempien 
voimavarat vähissä, hengähdystauko vanhemmalle 
arkeen tms. Niinsanottu kodinhoitajatoiminta)
2. Kunnan pitämä lapsiparkki arkipäivisin budjetin 
määrärahan puitteissa. Esim. 10-13.00, ja matalalla 
kynnyksellä saisi mahdollisimman moni tuoda lapsen 
sinne hoitoon. Esim.yksi työntekijä palkattaisiin 
palkkatuella/työllistämistuella ja kerrallaan n.4-5 lasta 
pääsisi lapsiparkkiin. Lakeustalolta löytynee tilaa 
tähän.

Ja toive,että turha byrokratia pois, että rahat 
käytetään tarvitseville, ei hankkeen pyörittämiseen ja 
kokouksiin..

Edistäisi merkittävästi lapsiperheiden 
hyvinvointia ja olisipa mukavaa julkisivun 
kohentamista tässä asiassa kunnan puolelta.

Kyllä

Idea on erittäin tärkeä ja vastaavanlaisesta palvelusta on 
käyty keskustelua tällä ja menneillä valtuustokausilla. 
Palvelun toteutus vaatisi pidempiaikaisen rahoituksen 

taakseen, eikä sitä voida valitettavasti toteuttaa annetulla 
20 022 euron budjetilla laadukkaasti edes yhden 

toimintavuoden aikana (tai osana yhtä vuotta). Vuoden 
2023 jälkeen yhteistyötä tehdään myös 

hyvinvointialueiden kanssa.

Ei 
Kustannusarvio ylittyy. Osa 

laajempaa 
kehittämiskokonaisuutta. 

Yli 20 000 €

14. Koirauimaranta/ 
kunnostus

Koirauimaranta/kunn
ostus

Rantakylän koirauimarannan suurennus, ruoppaus ja 
siistimpi vesi! Perheiden Limingassa paljon myös 
nelijalkaisia jäseniä ilman uimamahdollisuutta! 
Nykyinen monttu haisee ja terveysriski.

Kaikki koiraperheet, koiraharrastajat Kyllä

Koirien uimaranta-asia on puhututtanut viime aikoina 
myös kunnassa. Idea on näin ollen hyvä, tärkeä ja 

ajankohtainen. Koirien uimiselle tulisi kuitenkin löytää 
sopiva ja mielellään uusi paikka, sillä Rantakylän alue on 

haasteellinen pohjavesialueen vuoksi  (eloperäiset 
bakteerit). Koirien uimispaikkaa tulisi miettiä osana 

laajempaa kunnan kehittämistä. Tästä syystä idea ei ole 
toteuttamiskelpoinen osana osallistuvaa budjetointia. 

Lisäksi suunnitelman toteuttaminen veisi yli 20 000 euroa. 

Ei
Kustannusarvio ylittyy. Osa 

laajempaa 
kehittämiskokonaisuutta. 

Yli 20 000 €



15. Merellinen 
Liminka

Merellinen Liminka
Löytyykö Limingasta merenrantaa, johon saisi 
yleisen uimarannan kuntalaisille?

Terveyttä ja hyvinvointia luonnosta ja 
liikunnasta

Kyllä

Hauska ja erilainen idea! Toteutuminen toisi kyllä uutta 
boostia Limingan matkailuun ja kuntalaisille uuden 

ajanviettopaikan. Maa-alueet eivät kuitenkaan ole kunnan 
omistuksessa tällä hetkellä. Lisäksi uuden uimarannan 
perustaminen vaatii osakseen erilliset suunnitelmat ja 

kustannusarvio nousee yli annetun 20 022 euron budjetin.  
Tästä syystä ei ole mahdollista toteuttaa. 

Ei 
Maa-alueet eivät ole kunnan 

omistuksessa. 
Kustannusarvio ylittyy. 

Yli 20 000 €

16. Soivat vesiurut 
Liminkaan

Soivat vesiurut
Limingan Keskuspuiston lammikkoon kiinteästi 
asennettu tai osittain siirrettävä . Musiikin ja veden 
yhteistoimintaa. Muutaman kerran kesässä iltaisin.

Lisää viihtyvyyttä, nostaa kuntaimagoa, kokoaa 
ihmiset yhteen eli lisää yhteisöllisyyttä.

Kyllä

Mahtava ja ihanan erilainen, raikas idea! Soivat urut 
sopisivat todella Liminkaan ja olisivat myös esimerkiksi 
matkailun näkökulmasta mielenkiintoinen uutuus. 
Vastaavia ei löydy seudulta. Idean toteuttamista 
selvitellessä kävi nopeasti selväksi, että annettu 20 022 
euron budjetti ei riittäisi urkujen rakentamiseen. Idean 
toteutus vaatii pumppujen asentamisen sekä muita 
toimenpiteitä, jotka yhdistettynä urkujen hankintaan 
nostaa kustannusarvion yli 20 000 euron. 

Ei 
Aivan erinomainen idea, 

mutta valitettavasti 
kustannusarvio ylittyy. 

Yli 20 000 €


