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Onni asua
Limingassa

Vuoden viimeinen kuntatiedote on
yhteisöllisyyden ja rakentamisen asialla.
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”Let’s make Liminka great again!”
Nurmijärvi-ilmiöstä puhuttiin noin
vuosikymmen sitten. Ilmiöllä tarkoitetaan nykyään suurten kaupunkien lähellä olevaa kehyskuntaa. Kehyskunta houkuttelee etenkin nuoria aikuisia ja lapsiperheitä, jotka
haluavat asua hyvien kulkuyhteyksien päässä työpaikasta, mutta kuitenkin lähellä luontoa, pientalovaltaisella asuinalueella.
Koronan iskettyä maailmalaajuisesti kiinnostus väljempään asumiseen, turvalliseen elämään ja
helppoon arkeen on lisääntynyt,
mutta ovatko kunnat kyenneet
hyödyntämään tilannetta? Oulunseudulla Kempele porskuttaa vahvasti, mutta meillä Limingassa
avautunutta tilannetta ei ole tilastojen mukaan osattu hyödyntää ja
väkilukukehitys on pysähtynyt.
Syyskuun tilanne on karua luettavaa, väestökehitys on pakkasella
kuusi henkeä.
Tähän kehitykseen voimme kuitenkin puuttua yhdessä, sillä edellytykset ovat hyvinkin olemassa: elävä tulevaisuuden kunta tarvitsee
kerrostaloasuntoja, raakamaata ja
kaavoitettuja alueita, uudistettuja
katuja ja yritystoimintaa. Näitä ei
kuitenkaan saavuteta erilaisten välttämättömien muutosten ja kehityshankkeiden viivyttämisellä, sabotoinnilla ja vastustamisella.
Lisäksi maakuntaan tarvitaan tietoa Limingan vahvuuksista ja elämän laadullisista tarjouksista. Moni ei esimerkiksi oivalla, kuinka lähellä Oulua Liminka on – moottoritietä vain vartin ajomatkan päässä! Jos matka-aikaa vertaa Oulun

kaupungin sisällä, tiedän kokemuksesta, että nopeammin ja varmemmin pääsee moottoritietä Liminkaan.
Kuka olisi paras viemään viestiä
kielirikasteisesta opetuksesta, luontokoulusta, monipuolisista liikuntamahdollisuuksista ja Limingan
omasta kulttuuritarjonnasta? Eipä
haittaa, vaikka kertoisi tutuille ja
tuntemattomillekin uusista terveistä kouluista ja päiväkodeistakin. Kokemusasiantuntijana juuri sinä, liminkalainen asukas, olet avainasemassa.
Haastan nyt kaikki liminkalaiset
yritykset, järjestöt, toimijat ja asukkaat rakentamaan entistä parempaa ja houkuttelevampaa Liminkaa.
Mitä kaikkea voimmekaan tehdä
yhdessä saavuttaaksemme uudelleen tuon 2000-luvun alkupuolen
rakentavan Liminka-hengen ja viriteltyä vetovoiman uudelleen liekkiin? Tätä varten olemme valmistelemassa Liminka-seminaaria tai
Liminka kasvuun -hanketta ensi
vuoden alkupuolelle. Tavoitteena
on ensin miettiä yhdessä ja sitten
toteuttaa yhteiset toimenpiteet kasvun ja uuden digitaalisen tulevaisuuden vauhdittamiseksi. Kylien
osalta työ on alkanut jo kuluvan
vuoden aikana Tupoksessa ja Rantakylässä.
Valmistelussa on myös vuoden
2021 budjetti. Alustava investointiohjelma sisältää muun muassa lukion saneerauksen ja Heikki Sarvela -salin purkutyöt, uuden liikuntahallin ja liikuntapuiston rakennustöiden loppuunsaattamisen sekä

KIRKONROTAN
JOULUSEIKKAILU
Seikkailu avautuu luukku
kerrallaan seurakunnan eri
toimitilojen ikkunoissa
29.11. - 13.12.2020
Lähde mukaan seikkailuun!
Lisätietoja:
www.limiganseurakunta.fi
FB: Limingan seurakunta
Instagram: limingansrk

uusien asunto- ja yritysalueiden
kunnallistekniikan rakentamista.
Osa hankkeista toteutetaan kunnan omaan taseeseen ja osa rahoitetaan leasing-rahoituksella. Tämä
siksi, että saamme jaettua rahoituspainetta pidemmälle ajalle. Koko
kolmivuotiskauden investoinnit ovat
nettona noin 12,6 miljoonaa euroa.
Vaikka lukujenkin mukaan Limingassa tapahtuu paljon, riittää kehitettävää edelleen: tämän tästä nousee esille kuntalaisten odotukset ja
tarve uimahallin rakentamiseen. Jotta uimahalli kyettäisiin ylläpitämään,
tulisi pysyviä verotuloja saada vuositasolla lisää vähintään puoli miljoonaa euroa. Verotuloja voidaan
puolestaan kasvattaa joko asukasluvun tai työssäkäyntiasteen nou-

sun kautta tai myös laajentamalla
verotulopohjaa. Verotulopohjan laajentaminen tarkoittaa sitä, että Liminkaan saadaan lisää yrityksiä ja
toimitiloja tai esimerkiksi tuulivoimapuistoja, jolloin yhteisö- ja kiinteistöverojen kasvu voisivat mahdollistaa toivotut palvelut.
Myös verotulojen kasvun tai veropohjan laajentamisen takana voisivat olla kaikki liminkalaiset. Aito ja
suora tarina tai iso suositus kotia tai
kotipaikkaa etsivälle tutulle tai yrittäjälle on hieno teko, josta kiitän jo
etukäteen. Erästä pienen valtion tulevaa entistä päämiestä mukaillen:
”Let’s make Liminka great again!”

Pekka Rajala
kunnanjohtaja, Limingan kunta

LIMINGAN KUNNAN JA
SEURAKUNNAN
JOULUAVUSTUKSET 2020
HAKIJAT: Limingan kunnan sosiaalipalvelut ja seurakunnan

diakoniatyö jakavat yhdessä MLL:n ja
SPR:n sekä yksityisten lahjoittamia

Limingan kirkossa vuonna 2020

pieniä taloudellisia avustuksia

Ti 8.12. klo 18 Tupoksen alueella asuville

marraskuun lopulla. Jos olet

Ke 9.12. klo 12 Keskipäivän lauluhetki

liminkalainen ja koet tarvitsevasi

Ke 9.12. klo 18 Kirkonkylän alueella asuville

taloudellista apua joulun aikana, käy
täyttämässä hakulomake Limingan seurakunnan nettisivulla 25.11.20
mennessä. Paperisia hakulomakkeita saa sosiaalitoimistosta ja
diakoniatoimistolta.
LAHJOITTAJAT: Diakoniatyö ottaa vastaan jouluavustuksia
vähävaraisille, mieluiten lahjakortteina.

To 10.12. klo 18 Ala-Temmeksen alueella
asuville
Pe 11.12. klo 18 Rantakylän & Ketunmaan
alueella asuville
Su 13.12. klo 12 Kauneimmat joululaulut

messu
LIMINGAN KUNTA:

SOSIAALIPALVELUT
LIMINGAN SEURAKUNTA:
DIAKONIATYÖ

Kirkkoon voidaan ottaa rajallinen määrä ihmisiä.
Muutos ohjelmaan on mahdollinen.
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Edistä terveyttäsi
Vertaistervareissa!
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KORONA-AVUSTUS
HAETTAVISSA SEURAKUNNAN
KAUTTA LIMINKALAISILLE
Limingan seurakunta saa Kirkkohallituksen kautta opetus- ja
kulttuuriministeriön avustuksen, joka jaetaan diakoniatyön
kautta taloudellisia menetyksiä koronan
vuoksi kokeneille liminkalaisille.
Näitä voivat olla esim. ansionmenetys, lykkääntyneet
arjen hankinnat tai kasaantuneet laskut.
Voit hakea avustusta täyttämällä lomakkeen seurakunnan nettisivuilla, perustele
hakemuksesi hyvin, sillä ilman perusteluja tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Avustusta on käytettävissä rajallinen määrä, joten hakemuksen täyttäminen
ei välttämättä oikeuta avustuksen saamiseen.
Vertaistervarit-hanke aloittaa Limingassa vertaisryhmän, jonka aiheena on terveyttä edistävät elintavat. Ryhmä aloittaa 12.1.2021 ja kokoontuu joka tiistai klo
18-20 Lakeustalon kokoustiloissa kahdeksan viikon ajan. Viimeinen ryhmäkerta
on 2.3.2021.
Mikäli olet 30–50-vuotias liminkalainen ja haluat kohentaa terveyttäsi, tule
mukaan maksuttomaan ryhmään! Ryhmän teemoja ovat liikunta, ruoka, päihteet ja uni. Saat koulutettujen vertaisryhmäohjaajien ohjaamana tietoa ja vertaistukea elintapamuutoksen tekemiseen
ja ylläpitämiseen. Ryhmäläiset pääsevät
itse suunnittelemaan ryhmäkertojen sisältöä, joten ryhmät eivät ole tylsiä luentoja, vaan täynnä kivaa tekemistä ja toi-

mintaa. Tule itse mukaan tai innosta ryhmään ystäväsi ja tuttavasi!
Sitovat ilmoittautumiset 4.1.2021 mennessä vertaistervarit@psori.fi
Lisätietoa löydät ihimiset.fi-sivustolta
www.ihimiset.fi/toimija/psoriasisliitto-vertaistervarit-hanke/
Koulutamme Liminkaan myös Vertaistervarit-ohjaajia! Koulutus järjestetään 23.1.-6.2.2021 Oulussa Kumppanuuskeskuksella. Koulutuksessa opiskellaan
ryhmän ohjaamista ja perehdytään elintapaohjauksen teemoihin: liikunta, ruoka, päihteet ja uni. Koulutukseen (laajuus 1 op) sisältyy ennakko- ja välitehtävä. Mikäli olet kiinnostunut Vertaistervarit-ohjaajana toimimisesta, ota yhteyttä vertaistervarit@psori.fi.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on ma 16.11.
Tämän jälkeen avustushakemukset käsitellään diakoniatiimissä ja
päätöksistä ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Uusi talvikunnossapitoesite
löytyy nyt netistä!
Tontille johtavan kulkuväylän kunnossapidosta vastaa tontin omistaja. Myös
tonttien kulkuväylien liittymien kohdalle tulevien aurausvallien poisto kuuluu
kunnossapitolain mukaan tontin omistajalle. Lisäksi postilaatikkojen edustalla
olevat aurausvallit kuuluvat postilaatikon
omistajan vastuulle.
Yksityisteiden tiekunnille Limingan
kunta on päättänyt tarjota lomakkeella
haettavaa aurauspalvelua ja
ympärivuotista kunnossapitoa.

➥

Yleisten teiden ja niiden kevyenliikenteenväylien kunnossapidosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Niihin liittyvästä palautteesta voi soittaa Tienkäyttäjän Linjalle, p. 0200 2100. Asemakaava-alueiden katujen kunnossapitovelvollisuus kuuluu puolestaan Limingan kunnalle. Nopein tapa laittaa palautetta on
kunnan nettisivujen palautelomake:
www.liminka.fi/sivu/fi/palaute/ tai Kaiku-sovellus, jonka voi ladata ilmaiseksi
omaan puhelimeen.

LIMINGAN KUNNANVIRASTO
suljettu 21.12.2020–3.1.2021
Rakennusluvat
Viimeistään 11.12.2020 jätetyt täydelliset lupahakemukset käsitellään vuoden
2020 aikana. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia käsitellään 4.1.2021 alkaen
normaalissa aikataulussa.
Kuulutukset ovat nähtävillä kunnan internetsivuilla.

Tervetuloa mukaan
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Limingan paikallisyhdistyksen toimintaan!
Jäsenenä tuet yhdistyksen toimintaa liminkalaisten lasten, nuorten
ja lapsiperheiden hyväksi. Yhdistyksen jäsenet saavat myös monia
paikallisia ja valtakunnallisia etuja ja alennuksia.
Tupoksen perhekahvila jää loppuvuodeksi tauolle ja jatkamme
tammikuussa. Vapaaehtoisia vetäjiä tarvitaan jatkossa, joten jos
kiinnostuit, ota yhteyttä sähköpostilla: limingan.yhdistys@mll.fi.
Kylällä perhekahvila jatkuu normaalisti.
Tänä vuonna vietetään MLL:n satavuotisjuhlia. Koronaepidemian
takia pääjuhla jouduttiin siirtämään, mutta juhlahumua voi seurata
osoitteessa www.mll.fi/sata/.
Liity jäseneksi nettisivuillamme: liminka.mll.fi. Tapahtumista ja
toiminnasta tiedotamme myös Facebookissa MLL Liminka.
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Huomio sokkelista alaspäin!
Kun uudesta kodista haaveilee, tulee harva ajatelleeksi tulevaa
taloaan sokkelista alaspäin. Ajatellaan ennemminkin keittiökalusteita tai pintamateriaaleja, vaikka yksi tärkeimpiä osa-alueita
rakentamisessa on kunnon perusta, sanoo Limingan kunnan
rakennustarkastaja Jari Häkkinen.
Liminkaan kotia haaveileva voi selata netistä löytyvästä tonttipörssistä
itselleen sopivaa paikkaa kodille. Tarjolla on niin kunnan kuin yksityistenkin maanomistajien tontteja. Helppouden lisäksi parasta on, että onneaan ei tarvitse koetella tonttiarpajaisissa tai sopivaa kodinpaikkaa kytätä kuukausitolkulla.
– Kun tontti on vapaana ja mieluisa, rakentaja täyttää sähköisen varauslomakkeen. Tontinvaraus maksaa 200 euroa ja lomake tulee varmistuksen jälkeen minun sähköpostiini. Tämän jälkeen hyväksyn varauksen.
Tonttivaraus on voimassa kuuden
kuukauden ajan. Varaus ei kuitenkaan
peruunnu automaattisesti, vaikka rakennustyöt eivät olisi vielä päässeet
alkamaan.
– Kun aikaraja täyttyy, olemme asiakkaaseen yhteydessä. Jos suunnitelmat ovat edenneet, ei varausta peruta, eikä siitä myöskään koidu lisäkuluja rakentajalle. Tyhjänpanttina tontteja ei kuitenkaan seisoteta.
Tavallisesti asiat etenevät hyvinkin
rivakasti. Rakentaja pääsee heti varauspäätöksen saatuaan teettämään tontilleen maaperätutkimuksen. Asiakas
itse valitsee, kuka tutkimuksen tekee.
– Näin saadaan selville, onko tulevan kodin perusta aivan tavallinen perustus, painopenkka vai paalutus.
Tontin vuokrasopimusta tai kauppaa ei voi tehdä ennen kuin rakennusvalvonnalle on osoitettu alustavat
suunnitelmat.
– Sen jälkeen voi tehdä kauppakirjan tai vuokrasopimuksen, ja laittaa
rakennuslupahakemuksen eteenpäin.
Näin edetään varsinaiseen rakennusvaiheeseen.

Paalutusta pelätään
aivan suotta
Perustukseen panostaminen kannattaa, samoin pätevän työnjohtajan ja
suunnittelijan valintaan.
– Sopiva rakennusmestari tai -insinööri löytyy yleensä parhaiten naapurin tai puskaradion kautta, rakennusvalvontaviranomainen ei voi ketään lähteä erikseen suosittelemaan.

Perustusvaihtoehdoista paalutus
on kestävin vaihtoehto. Yleensä siihen päädytään maaperätutkimuksen perusteella, mutta toisille se on
vaihtoehto myös talon jälleenmyyntiarvoa silmällä pitäen.
– Yksi syy alunperin varatun tontin
vaihtamiselle on se, että paalutusta
pelätään. Toinen syy on kustannus,
joka paalutuksesta koituu tavalliseen
perustukseen nähden. Kunta tulee
kuitenkin tässä vastaan 6000 euron
hinnan alennuksella.
Kokonaisbudjetissa paaluutuksen
osuus ei ole merkittävä. Häkkisen mukaan hinnan alennuksesta jäävällä

Rakennustarkastaja Jari Häkkinen muistuttaa rakentajia perustusten tärkeydestä.
Sari Supperi on rakentanut Matti-puolisonsa kanssa Liminkaan jo kolme omakotitaloa.

summalla saa aika lailla hommattua
jo paalut.
– Paaluperustuksen tekeminen
vaatii toki asiantuntemusta, mutta
pätevät ammattilaiset osaavat kyllä
homman.
Jos paalutusta ei halua tehdä, voi
tontin varauksen perua tai vaihtaa
toiseen tonttiin, jolloin kunta lunastaa jo tehdyn maaperätutkimuksen.
Paalutuksessa ei kuitenkaan ole kysymys mistään ylitsepääsemättömästä asiasta, vaan useimmiten tiedon
puutteesta.

Saunarannassa isot tontit
ja salliva kaava
Tupoksen Saunarannassa tonttikauppa käy tasaiseen tahtiin, eikä ihme,
sillä neliöhinta on Oulun seudun hintatasoon nähden huokea.
– Yksi Saunarannan hyvistä puolista on salliva kaava. AO-5 mahdollistaa jopa 300-neliöisen asuinrakennuksen ja 150-neliöisen sivurakennuksen lisäksi myös tarvittavat talousrakennukset. Rakennusten yhteinen
kerrosala ei saa kuitenkaan ylittää
kaavassa tehokkuusluvulla osoitettua
rakennusoikeutta.
Aivan yhtä hyvin tontti sopii pienemmän kodin perustamiseen: jos
haluaa rakentaa 100-neliöisen talon
pienellä autokatoksella ja nauttia isosta tontista, niin sekin onnistuu.
– Moni innostuu alueen luonnonläheisyydestä, sillä Saunarannassa
tontit rajautuvat pääsääntöisesti puistoon.
Pyörätietä pitkin koulu, neuvola,
kauppa sekä muut kylän palvelut ovat
alle kilometrin päässä, eikä kaupunkiinkaan moottoritietä huristamalla
mene kuin reilu vartti. Myös kodin rakentajilta on saatu hyvää palautetta
kunnan tarjoamista rakentajapalveluista.
– Ovat joskus jopa sanoneet, että
meitä on kohtuullisen helppo lähestyä, päättää Häkkinen.

3.

LIMINGAN KUNTATIEDOTE

Annukka
050 575 6995

Anni

050 452 4247

Henkilökohtainen
työhönvalmennus
asiakaslähtöisesti.
Työttömyysajan neuvonta ja
ohjaus työllistymisen
edistämiseksi. Yrittäjien palvelut
palkkatukeen ja kuntalisään
liittyvissä asioissa sekä
työnantajan ja työntekijän
kohtauttaminen.

Tiina

040 583 6802

Mukana-hanke tarjoaa
tukea työelämän
ulkopuolella oleville
työikäisille. Tavoitteena
työelämävalmiuksien
vahvistaminen sekä työ- ja
toimintakyvyn tukeminen.

Nuorten taitopaja Taikun
palvelut on suunnattu
alle 29-vuotiaille nuorille.
Taiku tarjoaa yksilö- ja
ryhmävalmennusta.

Johanna
040 620 9964

Kaisa

040 193 9166

Pikkuduunia-hankkeessa
kehitetään uudenlaisia tapoja
työllistää osatyökykyisiä ja
muista elämäntilanteisiin
liittyvistä syistä osa- tai
määräaikaista työtä etsiviä.

Työllisyyspalvelut käytössäsi. Ota yhteyttä!

TULE KESKUSTELEMAAN KIRJOISTA JA
KIRJALLISUUDESTA LIMINGAN KIRJASTOLLE.
JOKAISESSA TAPAAMISESSA ON LÖYHÄ TEEMA,
MUTTA KESKUSTELEMME KIRJOISTA LAAJEMMINKIN.
HÖRPÄTÄÄN SAMALLA MYÖS KIRJALLISUUSKAHVIT!
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Limingassa tulevaisuutta visioidaan
asukkaiden ajatusten pohjalta
Rantakylää kehitetään valtuustoaloitteen myötä kuntalaisia kuunnellen,
ja Tupoksessa aktiivisten asukkaiden idean pohjalta on koottu visiointityöryhmä, johon kuka tahansa voi tulla mukaan.
Liikenneturvallisuus, kuntosalin ehostaminen, jouluvalot, skeittiparkki, kiipeilypaikka, lähijunaliikenne, teiden ja uimapaikan kunnostamista – tässä muutamia kehityskohteita, joihin tuposlaiset haluaisivat tulevaisuudessa satsata.
– Ideoita tuli ensimmäisessä ideointi-illassa pikaisesti myllytettynä kuutisenkymmentä, joiden pohjalta vedettiin yhteen neljä teemaa: palvelut, liikunta, infra ja yleisilme. Ryhmissä jokainen pääsi antamaan ajatuksensa
kaikkiin ryhmiin, kertoo liikuntapalvelupäällikkö Janne Laamanen.
Nuorisotalo Huiskeelle kokoontui
kaikkiaan 26 tuposlaista ideoimaan ja
visioimaan tulevaisuuden Tuposta. Työpajatyyppisesti toteutettua ideointi-iltaa oli kunnan puolesta vetämässä viisikko maisemasuunnittelijasta kunnanarkkitehtiin.
– Kunta voi tehdä paljon asioita, mutta aktiiviset toimijat kylällä voivat saada hankkeisiin sellaista rahoitusta, mitä Liminka ei kuntana voi hakea, lisää
kunnanarkkitehti Venanzia Rizzi.
– Tupoksessa on todella korkeasti
kouluttautunutta väkeä. Kaikkea ei tietenkään voi talkootyönä urakoida, mutta johonkin projektiin voi käyttää myös
kylän omaa osaamista, kuten Ala-Temmekselläkin on tehty, vinkkaa rakennusinsinööri Silja Syri.
Keskusteluissa nousi esille myös kysymys siitä, onko kunnalla selkeää visiota siitä, minkä verran lapsia pitäisi
olla Tupoksessa peruspalveluiden säilymisen näkökulmasta. Asia pohditutti koulutiloista käydyn keskustelun yhteydessä, sillä pienten lasten määrä on
alueella vähentynyt.
– Ensi vuonna yhtenäiskoululle saatava moduulirakennus on suunniteltu muuntuvaksi, jotta kunta voi rea-

Tupoksessa kyläläiset ovat osallistuneet alueen kehittämiseen innokkaasti visiointi-illoissa. Vilkasta keskustelua kehittämiskohteista
käydään nyt myös Visioi tulevaisuuden Tupos! -facebook-ryhmässä.

goida alueen väkiluvun liikkeeseen.
Tavoite on tietenkin, että asukasmäärä on nouseva, kertoo tekninen johtaja Simo Pöllänen.
Myös toteutuneista ja työn alla olevista hankkeista saatiin hyvä katsaus.
– Osa esille nousevista asioita on sellaisia, jotka etenevät jo. Toiset asiat taas
sellaisia, joihin liittyy vaikkapa maanomistukseen liittyviä kysymyksiä, ja niiden edistäminen ei ole kunnan käsissä. Tuposta on kehitetty viime vuosina
jo monella rintamalla, joten pohja kehitystyölle on vankka, kertoo maisemasuunnittelija ja liikelaitosjohtaja

Keskiviikkoisin klo 15.00

Vinkkiva

Etäkerho

Osallistu Vinkkiva-etäkerhoon
@vinkkaamon instalivessä!
Vinkkiva-etäkerhossa tehdään kaikkea kivaa,
kuten askarrellaan, pidetään tietokilpailuja ja
jutellaan hyvistä kirjoista. Viikottain alkaen 21.10.

Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi.
Illan aikana keskusteltiin myös siitä,
tarvittaisiinko Tupoksessa omakotiasumisen rinnalle rivitalotyyppistä asumismuotoa. Isoissa taloissa asuvat pariskunnat voisivat muuttaa pienempään,
jolloin aiemmat kodit vapautuisivat jälkikasvun perheille tai ihan uusille
tuposlaisille. Uutta väkeä voi houkutella Tupokseen myös tietoisesti ja kokemusasiantuntijat ovat parhaita oman
asuinalueen puolestapuhujia. Meneillään onkin Tupoksen oma hashtag -kisa, johon voi osallistua Visioi tulevaisuuden Tupos! -Facebook-ryhmässä.

ITSENÄISYYSPÄIVÄ
LIMINGASSA 6.12.2020
Abrahamin kulttuuripuiston lava,
Rantatie 14, Liminka

KL O 1 1 .0 0 J U H LA J U MA L A NP AL VE LU S
Partiolaisten lupauksenanto
Kriisinhallintaveteraanien seppelpartion
lähettäminen sankarihaudoille
KAHVITARJOILU

KLO 12.00 ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA
Etäkerhoa pitävät
kirjastojen työntekijät.
Tervetuloa mukaan!

Tervetulosanat
Ihmisen toivo - arjen suomalaiset /
esittää Hannu Tarvas
Juhlapuhe /
Kalevan päätoimittaja Sanna Keskinen
Maamme-laulu

@vinkkaamo on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan
yleisten kirjastojen vinkkitili. Seuraa kanavaa ja
tule mukaan tarinoiden maailmaan!
instagram.com/vinkkaamo

Juhlassa mukana Merikosken Laulu
K un n i a m e r k i t p ää ll y s va a tt e i ss a
Ju ma l a n pa l ve l u s j a ju hl a ov a t u l k o i l ma ssa ,
pu k e u du t ha n l ä mp im ä st i .

J ä rj . Li m i n ga n ku n t a ja
L i m i n g an s e u r ak u n t a

TUPOKSEN TULEVAISUUDEN
VISIOINTI-ILTOJA
on järjestetty tähän mennessä
kaksi, joista toiseen oli
mahdollista osallistua myös
etäyhteydellä. Korona-ajan
haastaessa isompien ryhmien
kokoontumiset, jatketaan
ideointia myös verkossa.
Seuraava kokoontuminen
pidetään, kun sen järjestäminen on taas turvallista.
Asiasta tiedotetaan kunnan
omissa tiedotuskanavissa.

LIMINGAN KUNTATIEDOTE

7

PIIRUSTUSKILPAILU

Luo hahmot museon uuteen
näyttelyyn ja voita!
Limingan kotiseutumuseon Perinnehallin
näyttely uusitaan kesän 2021 museokaudelle. Uuteen näyttelykokonaisuuteen halutaan
lisätä ihmishahmoja elävöittämään näyttelyä.
Limingan historiaan keskittyvän näyttelyn
tarkoituksena on elävöittää museovierailuja,
esitellä lakeuden maisemaa, kuin myös tuoda esiin ja kunnioittaa nimenomaan liminkalaista arkipäivän historiaa, kertoo kirjastoja kulttuurijohtaja Janne Nevala.
– Luonnollisiin kokoihin teetettäviin hahmoihin kiteytyy vuosisataista perinnettä. Täl-

lä kertaa emme halunneet nostaa esiin historian merkkihenkilöitä, vaan keskeisessä
roolissa ovat ne ihmiset, jotka omalla elämäntyöllään ovat antaneet panoksensa Limingan vaiherikkaaseen historiaan.
Limingan kulttuuritoimi julistaa kilpailun
näyttelyyn lisättävien ihmishahmojen toteutukseen. Kilpailun voittajan piirtämät hahmot toteutetaan näyttelyssä realistisen kokoisina painotöinä. Voittaja saa 600 euron
palkkion. Tarkemmat ohjeet voit lukea Limingan kunnan nettisivuilla 28.10. julkaistusta
uutisesta.

➥

Limingan kulttuuritoimi julistaa kilpailun museon näyttelyyn
lisättävien ihmishahmojen toteutukseen.
Kilpailun voittaja saa 600 € palkkion.
Kilpailua varten piirretään yksi seuraavista hahmoista:
paimenessa oleva lapsi, peltotöissä oleva nainen, seppä tai ruustinna.
Voittaja sitoutuu toteuttamaan loput kolme hahmoa 28.2.2021
mennessä. Lopuista hahmoista ei makseta erillistä palkkiota, vaan
kilpailun palkintosumma on korvaus kaikista neljästä hahmosta.
Kilpailuun voi osallistua 11.12.2020 mennessä. Voittajaan ollaan
yhteydessä 31.12.2020 mennessä.
Työt tulee toimittaa pdf-muodossa osoitteeseen:
kulttuuritoimi@liminka.fi.
Työn mukana tulee olla kilpailuun osallistuvan yhteystiedot (nimi,
osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
Lisätiedot: kirjasto- ja kulttuurijohtaja Janne Nevala
050 318 2043 / janne.nevala@liminka.fi

POHJOIS-NORJAN
RANNIKKOREITIT
Tietokirjailija ja luontokuvaaja Harri Ahosen
luento Pohjois-Norjan rannikkoreiteistä.
Luennolla syvennytään mm. rannikon ja saariston
retkeily- ja suojelualueisiin ja päiväretkikohteisiin.
Pääosassa on lisäksi eläimistö, kuten lunnit,
hylkeet ja valaat sekä tietenkin paikallinen
retkeilykulttuuri.
LIMINGAN KIRJASTO KE 18.11. KLO 18.00
VAPAA PÄÄSY!

AJANKOHTAISET ASIAT

SATUKÄTKÖILY

OMATOIMIKIRJASTO

18.11. klo 18 Pohjois-Norja -luento / Harri Ahonen
20.11. klo 13-18 ja 21.11. klo 10-14 Satukätköily

LIMINGAN KIRJASTO

LIMINGAN KIRJASTO

Limingan kirjastolla
pe 20.11. klo 13-18
la 21.11. klo 10-14

3.12. klo 18 Kirjallisuusilta / Tietokirjallisuus
Marraskuun näyttely:
Sarjakuvaresidenssitaiteilijat
Emmi Valve ja Tuomas Myllylä
Hox! Oletko haaveillut taidenäyttelyn pitämisestä?
Joulukuun näyttelyvaraus peruuntui ja nyt on
mahdollisuus tehdä näyttelyehdotus.
Kerro lyhyesti näyttelyn teemasta, tekijästä ja liitä
mukaan pari kuvaa. Lähetä ehdotus sähköpostilla
osoitteeseen janne.nevala@liminka.fi
ja ehkäpä joulukuussa teoksesi koristavat kirjaston
seiniä!
Kirjaston aukioloajat:
ma-to 11-19
pe 10-16
la-su suljettu
Arkipyhien aattona 10-16
Omatoimikirjasto:
ma - to 10-11 & 19-21
pe 16 - 19
la-su 10-17
Joulunaikaan poikkeuksia aukioloissa!
Tarkista ajankohtaiset aukioloajat
verkkokirjastosta: outi.finna.fi
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Tekijät tutuiksi!
Limingan kunnan hallintojohtajana
elokuussa aloittaneen Sanna Ylinampan mielestä työssä parasta on sen
monipuolisuus ja haasteellisuus.
Henkilöstöasiat ovat olleet alkusyksystä lähtien perusturvajohtaja
Eliisa Tornbergin hoidettavana.

Sanna Ylinampa, hallintojohtaja
Aloitin työt Limingassa 11.8. Olen kotoisin Kiimingistä ja Oulun seutu on minulle hyvin tuttua
aluetta. Harrastan pyöräilyä, kävelyä ja hiihtoa ja
mielellään myös luen ja teen käsitöitä vapaa-ajalla. Työkaverit ovat todenneet, että olen helposti lähestyttävä ihminen. Olen sosiaalinen luonne ja ystävät ovat minulle tärkeitä.
Olin aiemmin Siikajoella lyhyen jakson hallintojohtajan viransijaisena. Minulla on vakituinen
virka Kittilän kunnassa hallintojohtajana ja olen
työskennellyt Kittilässä myös vs. kunnanjohtajana. Tätä ennen olen tehnyt paljon sosiaalityöntekijän viransijaisuuksia ja olen työskennellyt
myös muun muassa vastaanottokeskuksessa
johtajana sekä käräjäoikeudessa ja asianajotoimistoissa sekä maahanmuuttovirastossa.
Työtehtävät?
Työtehtäviini kuuluu muun muassa kunnanhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpano. Vastaan yleishallinnon
palveluista ja it-palveluista. Hallintojohtajan työ
on asiantuntijatyötä, jossa pääsee tekemään monenlaista ja se onkin tämän työn parhaita puolia. Itseään pystyy haastamaan joka päivä, ja se
tekee tästä työstä todella mielekästä ja monipuolista.

Sanna Ylinampa vas. ja Eliisa Tornberg.

Parasta työssä?
Lakeustalolla on hyvä porukka töissä, on tekemisen meininki ja minut on otettu tosi hyvin vastaan. Työn monipuolisuus ja haasteellisuus ovat
työn parhaita puolia. Tämäntyyppisessä kunnallishallinnon asiantuntijatyössä tulee päivittäin
monenlaista selvitettävää asiaa vastaan ja työtehtävänä tämä on todella mielenkiintoinen juuri tästä syystä.
Näin rentoudun
Tekemällä yhdessä erilaisia arjen juttuja ja harrastuksia lasteni kanssa. Myös liikkuminen, lukeminen ja riittävät yöunet auttavat palautumisessa.

Eliisa Tornberg, perusturvajohtaja
Olen työskennellyt Limingan kunnan perusturvajohtajana nyt kolmisen vuotta. Kotoisin olen
alun perin Kuusamosta ja käyn siellä edelleen
mielelläni aina tilaisuuden tullen. Olen työkavereiden mukaan rauhallinen, mutta määrätietoinen tyyppi, jonka kanssa asiat hoituvat helposti.

Tapanani onkin sanoa, että asioista ei kannata tehdä turhan mutkikkaita.
Työtehtävät?
Työtehtäväni koostuvat edelleen perusturvajohtajan tehtävistä ja syksystä lähtien olen enemmän
mukana myös maakuntavalmistelussa. Muutosten
myötä hoidan koko kunnan henkilöstöasioita, kuten vastailen työsuhteisiin liittyviin kysymyksiin, ja
teen työterveyshuollon kanssa yhteistyötä esimerkiksi neuvottelujen osalta. Lisäksi tehtäviini kuuluu
työ työyhteistötoimikunnassa.
Parasta työssä?
Saan työskennellä erilaisten ja eri alojen ihmisten
kanssa. Työn monipuolisuus on myös ehdottomasti yksi parhaista puolista.
Näin rentoudun
Liikunta on ollut aina osa arkeani ja on sitä edelleen.
Käyn henkilöstölle järjestetyissä jumpissa aina, kun
työt siihen antavat mahdollisuuden. Luen myös mielelläni kirjoja, mutta ammattikirjallisuutta kuuntelen
mieluummin äänikirjana vaikka sauvakävellessä.

Jaa muistosi 28.11.2020 mennessä joko
sähköpostitse heli.e.sakkinen@gmail.com tai
puhelimitse 050 573 0178.

