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Kesä keinuen tulevi
Uutta sotea tehdään nyt ihminen
edellä. Perhekeskuksesta saat
palvelua yhden oven taktiikalla.

Sote tulee, mikä muuttuu
liminkalaisen elämässä?
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Tekijät tutuiksi!
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Hyvinvointialueen hanketyötä tehdään
liminkalaisille!
Soteuudistus on lähtenyt jälleen
käyntiin. Tämän valmistelun tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta, lisätä yhteistyötä eri sektoreilla ja digitaalisuutta
sekä hillitä sotekustannusten nousua. Aiemmissa valmisteluissa etusijalla on ollut organisaatiouudistus, mutta nyt mennään palvelut
edellä!
Hyvinvointialueen hanketyö perustuu strategiseen kehikkoon, jota työstetään omana hankkeena
Oulunkaaren toimesta vuoden
2021 aikana. Strategisia painopistealueita ovat lapset, nuoret, perheet, ikäihmiset, digipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, hoitotakuu sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Syksyllä on aloittamassa uutena kuntoutuksen hankeosio.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue koostuu kuudesta
osa-alueesta. Lakeuden kunnat
ovat yksi osa-alue ja Liminka kuuluu tähän. Tällä hetkellä valmistelua tehdään toimintojen kehittämisen kautta. Kunnissa on tehty
kehittämistyötä, joten voimme
näin hyödyntää hyviksi koettuja
malleja muualta eikä siten tarvitse aina keksiä ”pyörää” uudelleen.
Toki myös kehittämisen kohteita löytyy. Hyvinvointivalmistelun

hanketyön kautta viemme Limingassa eteenpäin juuri niitä asioita, jotka Limingassa koetaan tarpeelliseksi. Valtiolta on tullut rahoitusta kehittämistyöhön, ja sitä
hallinnoi alueellamme Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sotelakien osalta odotellaan
päätöksiä kesäkuun 2021 aikana.
Jokaisessa Lakeuden alueen
hankeosiossa on oma hanketyöntekijä. Limingan kunnan perusturvan henkilöstöllä on ollut mahdollisuus hakeutua hanketyöhön,
ja kahden kohdalla tämä on toteutunut. Hanketyöntekijöiden
kautta kehittämistyötä viedään
eteenpäin toiminnoissamme ja
näin se tulee kohdistumaan ja koskettamaan sitä henkilöstöä, jossa
kehittämistyötä hankkeen kautta tehdään.
Sähköiset palvelut ovat olleet
vahvasti esillä hyvinvointialuevalmistelussa. Niiden ottaminen käyttöön entistä laajemmin niin henkilöstön kuin kuntalaisten palveluissa on Limingassa etenemässä vauhdikkaasti. Huolta ei kuitenkaan ole siitä, että olemassa olevia palveluita korvattaisiin kaikilta osin sähköisillä palveluilla. Painottaisin sitä, että näin esimerkiksi laajennamme ja nopeutamme

mahdollisuuksia tulla palveluiden
käyttäjäksi eri kanavien kautta.
Kuntalainen voi saada nopeasti
esimerkiksi hoito-ohjeet sähköisesti saman tien silloin, kun niiden
avulla päästään eteenpäin eikä
välttämättä käyntiä terveyskeskukseen tarvita lainkaan.
Ikäihmiset ovat päässeet jo nyt
kokeilemaan koti-tv:n palveluita
esimerkiksi jumppatuokion muodossa. Erilaiset toimintakäytännöt
mahdollistavat ajan käyttämisen
niin työntekijän kuin kuntalaisen
osalta siihen, missä tarvitaan
enemmän aikaa tai kasvokkain
kohtaamista.
Limingassa terveyspalvelut on
koettu pitkän aikaa hyvinä. Olemme saaneet seurata nyt useamman vuoden ajan alueella asuvien
vapautta valita terveyspalvelut haluamastaan terveyskeskuksesta.
Ilokseni voin todeta, että kuntaan
on tullut muista kunnista palveluiden käyttäjiä enemmän kuin
täältä on lähdetty hakemaan palveluita muualta.
Sosiaalipalvelut ovat olleet muutoksen kourissa pitkän aikaa. Kunta on kasvanut ja palveluiden tarpeet ovat lisääntyneet sekä moninaistuneet. Tästä syystä sosiaalipalveluiden resurssia on lisätty

viime vuosien aikana. Näiden
muutosten seurauksena pysähdyimme parisen vuotta sitten pohtimaan sosiaalipalveluiden nykytilaa hankerahoituksen turvin.
Henkilöstö on tehnyt ison työn.
Sen tuloksena tilanne on tasaantunut resurssin suhteen, ja vaikuttanut myös kuntalaisten palveluiden saatavuuteen ja laatuun.
Kehittämistyötä tarvitaan pystyäksemme vastaamaan kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeisiin. Moni tarve onkin
jo konkretisoitumassa palveluksi,
josta voit lukea tarkemmin tästä
kuntatiedotteesta.
Iso kiitos kuuluu päättäjille siitä, että kehittämistyön tekeminen
on mahdollistettu perusturvapalveluissa. Suuret kiitokset kuuluvat
aivan erityisesti myös henkilöstölle, joka on vuosia tehnyt hyvää ja
laadukasta työtä kuntalaisten parhaaksi. Hyvä, parempi, Liminka –
sitä rakennetaan jatkossakin juuri teidän ansiostanne!

Eliisa Tornberg
perusturvajohtaja
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Palkkaa pikkuduunari!
Mahdollisuuksien kesä Limingassa 2021 on
Pikkuduunia-hankkeen kesätyökampanja,
joka tukee nuorten työllistymistä kotitalouksiin kevytyrittäjyyden avulla. Joukko innokkaita nuoria on jo valmiina kesäduuniin.
Hanketyöntekijät Kaisa Uusimäki ja Johanna Aromaa kannustavat liminkalaisia
perheitä ja kotitalouksia lähtemään rohkeasti mukaan ja mahdollistamaan nuorille kesätyötä.
– Pikkuduunarin palkkaaminen on helppoa. Työstä voi ilmoittaa kotisivuillamme olevalla lomakkeelle tai soittamalla meille. Etsimme sopivan tekijän ja asiakas maksaa
työstä laskulla. Hinnat ovat alkaen 10 euroa
tunti, Uusimäki kertoo.
Yksi mukaan lähteneistä perheistä päätti tänä kesänä ulkoistaa kodin maalausura-

LIMINGAN KIRJASTO

kan. Perheeseen työllistyy peräti kolme kesäpikkuduunaria.
– Perhe kertoi meille, että on valtavan hienoa saada nuorille töitä tätä kautta. Ja itse
pääsee samalla vähän helpommalla.
Pikkuduunarin voi pyytää avuksi myös läheiselleen.
– Hankkeen kautta on etsitty kotiapua esimerkiksi omille ikääntyville vanhemmille.
Pikkuduunari voi käydä leikkaamassa vaikkapa nurmen kerran viikossa, Aromaa kertoo.
Joissakin kotitalouksissa työt on jo aloitettu ja nuoret ovat käyneet pesemässä ikkunoita ja tekemässä kevätsiivousta. Monissa kodintöissä on mahdollista hyödyntää
myös kotitalousvähennys, vinkkaavat hanketyöntekijät.

Annukka
050 575 6995

Anni

050 452 4247

AUKIOLOAJAT:
Limingan kirjasto
ma-to 11-19
pe 10-16
ke 12.5. klo 10-16
to 13.5. suljettu

Kaisa

040 193 9166

040 121 6441

Omatoimikirjasto
ma-to 10-11 ja 19-21
pe 16-19
la & su 10-17

Tupoksen kirjasto on toistaiseksi suljettu.
Kirjaston koronarajoituksia avataan vähitellen.
Omatoimikirjasto on nyt auki, lehtisalissa voi oleskella
turvavälit huomioiden.
Edelleen voimassa olevat rajoitukset:
- maskisuositus yli 12-vuotiailla
- ei tapahtumia eikä ryhmäkäyntejä
Tulethan kirjastoon vain terveenä!

NÄYTTELYT:
Toukokuu: Taidekoulun kevätnäyttely
Jos haluat oman näyttelysi kirjastolle kesä- tai
heinäkuuksi, ota yhteyttä: janne.nevala@liminka.fi

Niina

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

Jaana

029 550 56210

Omavalmentaja selvittää
asiakkaan palvelutarpeen
ja laatii
työllistymissuunnitelman
vastaamaan työllistymisen
tavoitteita.
Henkilökohtainen ohjaus ja
palvelupolkujen räätälöinti
monialaisessa
yhteistyössä.

Nuorten taitopaja Taikun
palvelut on suunnattu alle 29vuotiaille. Taiku tarjoaa
yksilö- ja ryhmävalmennusta
lähipalveluna sekä etänä.
Taiku tarjoaa myös
työkokeilumahdollisuuksia
työpaikoilla ja auttaa
työllistymään saattamalla
työnantajia sekä nuoria
yhteen.

Johanna
040 620 9964

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

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

Työllisyyspalvelut käytössäsi. Ota yhteyttä!

LIMINGAN MUSEOALUEEN
KESÄ 2021

Museot avoinna 4.6.-4.9.
ke-su klo 12-17 (juhannuksena suljettu)
Pääsymaksu 2 €

Aappola

Kotiseutumuseo

Vilho Lampi -museo
Rantatie 14, Liminka

Katja Vähäkuopus

Anne Rajala
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Palveluiden saatavuus, digitaalisuus ja yhteistyö eri sektoreilla
paranee. Mitä tämä kaikki tarkoittaa kuntalaisen näkökulmasta? Kysyimme oman alueemme
sotehankkeissa työskenteleviltä
asiantuntijoilta, mikä tulee muuttumaan uudistuksen myötä.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
on kuntien ja sote-palveluiden keskeinen
tehtävä. Keskiössä on kuntalainen, ihminen itse, tiivistää aluekehittäjä Katja Vähäkuopus.
– Tärkeintä on, että liminkalainen voi
hyvin ja on tyytyväinen elämään, hänellä
on hyvä arki ja mielekäs elämä.
Laadukkaissa ja saavutettavissa palveluissa tarvitaan ammattitaitoisen henkilöstön lisäksi myös uusia digipalveluita ja
ajantasaista tietoa, lisää palvelustrategian parissa työskentelevä Tiina Peltola.
– Kunnat ovat erityisen tärkeitä asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistäjiä, joten yhteistyöllä voimme kehittää
entistä parempia sote-palveluita.
Jatkossa jokainen liminkalainen voi
asioida digitaalisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Perinteisten terveyskeskuskäyntien rinnalla palvelut laajenevat sähköiseen verkkoon, selvittää digipalveluita
kehittävä Anne Rajala.
Kansallinen Omaolo-palvelu (www.omaolo.fi), joka on sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava,
on tarkoitus ottaa käyttöön tämän vuoden aikana.
– Ensimmäisenä otetaan käyttöön lastenneuvolan sähköiset lomakkeet. Ikäihmisten arkikuntoutumista pilotoidaan
puolestaan Limingassa digitaalisen etäratkaisun avulla.
Koko hyvinvointialueen maksuton Koti-TV -palvelukanava tarjoaa jo nyt arkipäivisin ikäihmisille arkiliikuntaa, muistikuntoutusta ja kulttuurisisältöjä.
– Tämän kevään aikana kuntalaisten
kanssa tullaan pilotoimaan myös sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolkua, Rajala jatkaa.

Keskeistä on saada palvelua, kun
tarve niin vaatii
Yksi uudistuksen tavoitteista on kehittää
hoitotakuuta. Se tarkoittaa käytännössä

ä?
ss
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sitä, että asukas saa palvelua silloin, kun
hän sitä tarvitsee.
– Uusien toimintamallien ja etäpalveluiden avulla terveyspalveluiden saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus paranee. Esimerkiksi kokeillaan joissain tilanteissa etälääkäripalvelua, kertoo hoitotakuun parissa työskentelevä Anne-Mari Ehrola.
Palvelut ovat asiakaslähtöisiä moniammatillisen tiimityön ja järjestötyön hyödyntäviä palvelukokonaisuuksia, jolloin
myös ehkäisevä ja ennakoiva työ lisääntyy, tähtäimenä hyvinvoiva liminkalainen.
Oikea-aikaisuuden lisäksi on tärkeää, että asukas saa apua matalalla kynnyksellä.
– Otamme käyttöön lyhytterapiamenetelmän ja kehitämme terveyspalveluiden
toimintaa niin, että hoitoon pääsee mielenterveyden haasteissa nopeammin, sanoo Mari Viljas, jonka työnsarkaan kuuluu mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen.

Tiina Peltola

Uusia palveluita perheille ja
ikäihmisille
Limingassa kootaan virtuaalista perhekeskusta, jonka tarkoituksena on tuoda
yhteen lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhdeksi asiakaslähtöiseksi palvelukokonaisuudeksi, kertoo aluekoordinaattori Tiina Nissinen.
– Tavoitteena on, että pääsy palveluihin
helpottuu painopisteen siirtyessä varhaisempaan tukeen ja ennaltaehkäisyyn. Perhekeskustoiminnan myötä liminkalaisten
osallisuus, vuorovaikutus ja vertaistuen
saaminen lisääntyvät erilaisten kohtaamispaikkojen kehittämisen myötä.
Vanhuspalveluiden kehittämisessä keskeisintä on avun ja tukipalveuiden tuonti sinne, missä asiakas on.
– Asiakas kartoittaa vanhustyön ammattilaisen kanssa, mitä palveluita hän tarvitsee kotiinsa, kuvailee ikäihmisten palveluita kehittävä Virpi Leinonen.
Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas saa
tarvittaessa ruuan kotiin ja apua arjen sujuvuuteen, kuten pukemiseen, ruuanlämmittämiseen ja lääkkeisiin liittyen.
– Jos asiakkaamme murtaa lonkkansa
ja tarvitsee lisäpalveluita kotiutuakseen,
apuun tulee jatkossa kotisairaala.

Mari Viljas

Anne-Mari Ehrola

Tiina Nissinen

Virpi Leinonen
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Näin rakennetaan perhekeskus!

Perhekeskussuunnittelija Maria Sipilä (kuvassa lastensa kanssa) haluaa, että perhekeskus tarjoaa liminkalaisille kokonaisvaltaista palvelua.

Limingassa on aloitettu perhekeskustoiminnan kehittäminen,
jossa verkostoidaan yhteen kaikki
lasten, nuorten ja perheiden
palvelut. Tavoitteena on, että
jokainen lapsi, nuori ja perhe saa
tarvitsemansa tuen sekä avun
samasta paikasta yhden oven
taktiikalla.
– Perheillä on erilaisia tuen tarpeita esimerkiksi vanhempien omaan jaksamiseen
tai vaikka lapsen kehitykseen liittyen. Perhekeskustoiminnan kehittämisen myötä
perheet kohdataan kokonaisvaltaisemmin
ja palvelut räätälöidään perheen tarpei-

den mukaisesti; luukulta toiselle kulkeminen loppuu. Kotiin jalkautuva toiminta lisääntyy, kertoo Limingan kunnan perhekeskussuunnittelija Maria Sipilä.
Perhekeskustoiminnan suunnittelussa
mukana ovat vahvasti varhaiskasvatus ja
koulu, koska niissä lapsi suuren osan arkipäivästään viettää. Perhekeskukseen kuuluvat myös nuorten asiat, varhaisen tuen
ja hoidon palvelut sekä yhteistyö seurakunnan ja järjestöjen kanssa.
– Perhekeskus uudistaa palvelujärjestelmää perheiden tarpeiden ja odotusten
mukaisesti. Yhteistoimintaa ja palvelupolkuja kehittämällä vähennetään toiminnan
päällekkäisyyttä ja hajanaisuutta sekä pa-

Tutustu teemareitteihin – vaikka
lainattavalla rientopyörällä!
Liminkaan on kehitetty arkiliikunnan tukemiseksi erilaisia teemallisia reittejä, jotka voi
kulkea kävellen, rullaillen, juosten tai pyöräillen, kertoo maisemasuunnittelija ja liikelaitosjohtaja Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi.
– Osa reiteistä on esteettömiä. Ne soveltuvat eri ikäryhmille ja ovat moniaistillisia.
Voit tutustu kartta-aineistoon kunnan
nettisivuilta. Reitit on toteutettu osana Fiksu liikkuminen -hanketta. Osana hanketta
kuntaan on hankittu myös rientopyörä.
– Rientopyörä on sähköavusteinen kah-

den pyöräiltävä pyörä. Se ei kuitenkaan ole
perinteinen tandem, vaan polkemaan pääsee rinnakkain. Näin ajelulle voi lähteä esimerkiksi parempikuntoisen kanssa myös
vähemmän liikkuva ikäihminen.
Rientopyörää voi lainata kirjastolta kirjastokortilla päiväksi kerrallaan. Varauksia voi
näillä näkymin tehdä viikosta 20 alkaen. Vavuli-kiviniemen mukaan liikkumiseen ja ulkoiluun on luvassa muutakin uutta.
– Luontokeskuksen yhteydestä lähtevä
uusi Rantaniityn polku on jo valmis, ja se
avataan yleisölle kesäkuun alusta.

rannetaan avun saamista riittävän varhain.
Kaikkea toimintaa ei voida fyysisesti yhdistää saman katon alle ja sen vuoksi kunnan uusille nettisivuille rakennetaan Limingan sähköinen perhekeskus, josta löytyy yhteystiedot kaikkiin palveluihin sekä
jatkossa myös muuta materiaalia perheiden tueksi. Sähköisen perhekeskuksen kehittäminen jatkuu vuoden 2021 aikana.
– Kehitystyötä tehdään asiakkaan näkökulmasta: mitä tehdään ja miten toimitaan jatkossa, että asiakas saa tarvitsemansa avun perhekeskuksesta mahdollisimman matalalla kynnyksellä.
Liminkalaiselle lapsiperheelle perhekeskus näyttäytyy paikkana, josta saa tukea

ja apua tavalliseen arkeen, mutta myös silloin kun elämässä on kuormitusta. Esimerkiksi neuvolasta, lapsiperheiden kotipalvelusta tai kasvatus- ja perheneuvonnasta
saa tukea arjen haasteisiin. Perhekeskustoiminnan myötä kehitetään myös kohtaamispaikkoja, joissa voi tavata muita liminkalaisia lapsia, nuoria tai lapsiperheitä.
– Kohtaamispaikasta löytyy vertaistuki
sekä asiantuntija-apu. Eriarvoisuus vähenee, kun palveluita kehitetään ympäri Suomen perhekeskustoiminnan kautta THL:n
kansallisten linjausten ohjaamana samalla periaatteella, Sipilä päättää.

LIMINGAN LIIKUNTAPALVELUT TIEDOTTAA
• lukuvuoden 2021-2022 liikuntatilojen vakiovuorot haettavissa kunnan internetsivujen
kautta (https://www.liminka.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tilavaraus/)
• Ikäihmisten kuntosaliharjoittelu:
		º maanantaisin klo 12.30-13.30 – tällä vuorolla on ohjaus
		º keskiviikko klo 13.00-14.00
		º perjantai klo 8.30-9.30 – tällä vuorolla on ohjaus
		 Ilmoittaudu ryhmiin soittamalla numeroon 050 318 1947 tai sähköpostilla
irina.heikkinen@liminka.fi. Huomioithan, että henkilökohtaisia kulkutageja ei aktivoida ja
kuntosalille kulku tapahtuu aina ohjatusti.
• Kesäajan toiminnat
		º Nuorten avoin kuntosali kesäkuussa (7.-28.6.) maanantaisin klo 13.45-14.45
		º Riento-pyörä tulossa lainattavaksi kirjastolle, seuraa kunnan internetsivuja ja somea!
		º Muista kesäajan toiminnoista ilmoitellaan myöhemmin, seuraa kunnan internetsivuja ja
somea!
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JÄTEASEMILLA KESÄ- JA LISÄAUKIOLOAIKOJA!
Jäteasemien kesäaukioloajat alkavat toukokuussa ja jatkuvat elokuun loppuun.
Kesällä jäteasemat ovat auki, joka toinen viikko myös lauantaisin klo 10 – 14.
Limingan jäteasema
➢ lisätunnit; aukioloaika ma klo: 14 – 20: 3.5., 10.5., 17.5., 24.5. ja 31.5., muutoin normaalisti ma klo: 14 – 18.
➢ lisälauantait klo: 10 – 14: 15.5. ja 29.5. (Toukokuussa auki joka la), muutoin normaalisti parillisen viikon la klo: 10 – 14.
HOX! Risu- ja haravointijätettä otetaan vastaan ympäri vuoden!
Kaikki jäteasemat ja Kempeleen lajitteluasema ottavat vastaan haravointi- ja risujätettä aina aukioloaikojen puitteissa, ympäri
vuoden. Hyödynnä myös naapurikunnan jäteaseman aukioloajat. Katso ajantasaiset aukioloajat EKOn sivuilta (jätepisteet).
HOX! BIOJÄTTEET KIERTOON -kampanja menossa!
Vielä on ilmaisia biojäteastioita varikolla noudettavaksi! Sovi biojätteen erilliskeräyssopimus jätekuljetusyrityksen kanssa ja sovi astian hakuaika kunnan varikolle 050 468 3569! Naapurit kimppaan 
Pihla Hasan 050-324 0963 lakeudeneko@liminka.fi www.lakeudeneko.fi

AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN
KERHOT
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat hyvä vaihtoehto perheille, joilla ei ole tarvetta
jokapäiväiseen tai kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Perheen saama kodinhoidon
tuki ei ole este osallistumiselle avoimeen kerhotoimintaan. Lapsi voi osallistua kaksi
kertaa viikossa kokoontuvaan kerhoon sekä yhdessä huoltajan kanssa kerran viikossa
kokoontuvaan perhekerhoon. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat tarkoitettu 2-5
-vuotiaille lapsille ja toiminnan sisältö vastaa varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita.
Limingan kunnan avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa kehitetään. Päivitämme kerhotarjonnan kunnan nettisivuille kesäkuun aikana. Kerhotoiminta käynnistyy
1.9.2021 ja noudattaa koululaisten toiminta-aikoja. Haku kerhoihin on menossa.
Avoimen varhaiskasvatuksen maksuja on alennettu niin, että maksu on 20 €/ kk ja
perheen toisesta tai sitä seuraavasta lapsesta maksua ei peritä.
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhon valintaperusteet on päivitetty niin, että 1. sijalla
ovat lapset, jotka siirtyvät päiväkodista/perhepäivähoidosta avoimeen varhaiskasvatuksen kerhoon. 2. sijalla ovat hakujärjestyksessä saapuneet hakemukset, huomioiden
tuen tarvitsijat.

VILHO LAMPI -MUSEON
KESÄNÄYTTELYT

AURAUSPALVELUT PÄÄTTYY 31.5.2021
Aurauspalvelu sanottiin viime keväänä irti ja se päättyy 31.5.2021. Voit hakea uutta aurauspalvelua, mikäli olet perustanut yksityistien kiinteistöllesi menevälle tielle/kujalle. Yksityistie pitää olla
hyvissä ajoin perustettuna, että tiekunta ehtii ilmoittaa tiekunnan tiedot Maanmittauslaitokselle
ja Digiroadiin. Uudet aurauspalvelut on haettava 31.8.2021 mennessä. Lisätietoja/neuvoja tiekunnan perustamisesta voit pyytää 19.8.2021 asti mieluummin sähköpostitse tuula.kleemola@
liminka.fi tai p. 050 410 1461 (tarvittaessa jätä viesti niin otamme myöhemmin yhteyttä).
Aurauspalvelu sosiaalisin perustein: Aurauspalvelua (kujien aurausta) järjestetään omakotitalossa tai rivitalossa asuville henkilöille, joiden toimintakyky on huomattavasti alentunut, tai he ovat
vaikeavammaisia. Kaikilla 75 vuotta täyttäneille kuntalaisilla on mahdollisuus saada aurauspalvelua. Mikäli taloudessa on työikäinen tai toimintakyvyltään hyväkuntoinen alle 75-vuotias (ei
säännöllisen kotihoidon asiakas), ei palveluun ole oikeutta. Palvelua haetaan hakemuksella. Sosiaalisin perustein aurauspalveluun haetaan lausunto, jolla aurauspalvelu on perusteltua. Palvelu
ei koske vapaa-ajan asuntoja.
Aurauspalvelun hakulomakkeet netissä https://www.liminka.fi//wp-content/uploads/Limingankuntaaurauspalveluhakemus.pdf ja ne voidaan toimittaa 31.8.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen kunta@liminka.fi tai kunnantalon info-pisteeseen tai osoitteeseen Limingan kunta,
Liminganraitti 10 C, 91900 Liminka.
Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri Vesa Anttila, vesa.anttila@liminka.fi , p. 050 527 8770
Hakulomakkeet (myös word-muodossa) ja muut tiedot löytyvät kunnan uusilta nettisivuilta:
https://www.liminka.fi/asuminen-ja-rakentaminen/liikennevaylat/yksityistiet/
Tietoja päivitetään kunnan nettisivuille: www.liminka.fi

4.-24.6. LUONNOLLISESTI

Marja-Leena Tykkyläinen & Jorma Styng
Marja-Leena Tykkyläisen ja Jorma Styngin ensimmäinen
yhteisnäyttely ”Luonnollisesti”. Yhdistävänä tekijänä kahden
taiteilijan tuotannossa ovat yhteydet Suomen luontoon.
Tykkyläinen on käyttänyt seinätekstiileissään pajua ja
puuvillaa ja Styng maalauksissaan puiden lehtiä ja
veistoksissaan puuta.

1.-25.7. LUONNOSTANI

Erja Kärkkäinen

Kärkkäinen maalaa omia tunteitaan ja käsittelee niitä
luonnon kautta. ”Luonnossani” –juhlanäyttely juhlistaa
Kärkkäisen 5-vuotistaiteilijajuhlaa ja teokset ovat kuvia
siitä, miten hän näkee ja kokee luonnon ja siirtää omia
tunteitaan luontokuviksi.

TORVENKYLÄ 69

29.7. – 4.9.
MILLA PALONIEMI
Sarjakuva-Finlandialla palkittu Milla Paloniemi tuo omaan
näyttelyynsä laajan kokoelman niin sarjakuvia kuin muitakin
töitään. Hulvattomasta ”Kiroileva siili” -sarjakuvastaan
tunnetuksi tullut Paloniemi on koulutukseltaan graafinen
suunnittelija.

VILHO LAMPI -MUSEO, RANTATIE 14, LIMINKA
AVOINNA KE-SU KLO 12-17 PÄÄSYMAKSU 2 €

Joko tutustuit kunnan
uusiin nettisivuihin?
www.liminka.fi
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Tekijät tutuiksi!
Onko suunnitelmissasi uuden kodin rakentaminen? Kun haet rakennuslupaa tai edessä on rakennuspaikan merkintä, rakennustarkastajana toimiva Antti Suominen ja maanmittausinsinööri Ossi Ruotsalainen ovat valmiina auttamaan.
ANTTI SUOMINEN
Aloitin kunnan palveluksessa helmikuun
alussa tarkastusrakennusmestarina. Olen
luonteeltani tasapuolinen ja rauhallinen
kaveri. Kiimingistä kotoisin ja Oulun kautta pikkuhiljaa siirtynyt kohti emäpitäjää.
Tällä hetkellä Tupoksessa asustelen perheen kanssa.
Työtehtävät?
Huhtikuun puolivälissä työtehtäviini tuli
pieni muutos, kun siirryin rakennustarkastajan viransijaiseksi. Työnkuvaan kuitenkin
molemmissa tehtävissä kuuluvat pääasiassa asiakkaiden neuvonta, lupahakemusten
käsittely ja katselmusten pitäminen. Minuun voi olla yhteydessä kaikissa rakentamiseen liittyvissä asioissa. Aiemmin olen
toiminut yksityisellä puolella työnjohtajana, vastaavana työnjohtajana, määrälaskijana ja suunnittelijana.

kehittyvässä kunnassa rakentamisen parissa.
Näin rentoudun
Kotona alle vuoden ikäisen lapsen kanssa
ollessa, sekä koiran kanssa ulkoillessa saa
hyvin aatokset irtaantumaan töistä.
OSSI RUOTSALAINEN
Olen kohtuu tuore liminkalainen, sillä muutimme perheeni kanssa Tupokseen viime
syksynä. Lähtöisin olen Pyhäjoelta. Olen
luonteeltani rauhallinen ja analyyttinen.
Viihdyn ihmisten parissa, mutta kaipaan
välillä myös yksin olemista. Harrastan milloin mitäkin liikuntaa, penkkiurheilua unohtamatta. Tykkään seurata mitä maailmalla
tapahtuu ja lukea kirjoja.

Työtehtävät?
Aloitin työt helmikuun alussa. Toimin Limingan kunnallistekniikan liikelaitoksen
mittauspalveluissa ja vastaan palveluiden
Parasta työssä
Minusta on mukavaa toimia kasvavassa ja kehityksestä ja toiminnoista. Työhöni kuu-

Antti Suominen ja Ossi Ruotsalainen aloittivat kunnan palveluksessa helmikuussa.

luu kaavoitusmittausten valvonta, osallistuminen maanmittaustoimituksiin, pohjakartan ylläpito ja hyväksyminen, yksityistieasiat sekä kunnallistekniikan hankintojen kilpailutukseen liittyvät tehtävät. Teen
myös maastotöitä, esimerkiksi rakennuspaikan merkintää ja kartoituksia. Minuun
voi olla yhteydessä kaikissa paikkatietoon
ja maanmittaukseen liittyvissä asioissa, jotka liittyvät kunnan toimintaan. Näitä voivat olla esimerkiksi maanomistukseen tai
yksityisteihin liittyvät asiat. Aikaisemmin
olin aikaisemmin mittausvastaavana raken-

tamassa rautateitä.
Parasta työssä
Työkaverit ja hyvä työilmapiiri sekä tietenkin kuntalaisilta saatu hyvä palaute.
Näin rentoudun
Jos ajatukset haluaa kunnolla irti töistä,
omalla kohdallani toimii parhaiten viikon
mittainen vaellus. Siellä unohtaa kalenterin ja kiireen. Arjessa saman asian ajaa koiran kanssa lenkkeily.

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.
Koronapandemian vuoksi jouduttiin
jättämään tauolle osa toiminnastamme kuluneen vuoden aikana,
mutta toivottavasti tästä pääsemme vähitellen kohti normaalia. Perhekahvilat ovat aloittaneet leikkipuistoissa jo vappuna ja kevään ja
alkukesän aikana ehkä tulee jatkoa,
seuratkaa ilmoittelua facebook-sivuilla ja Whatsapp-ryhmissä. Tupoksen perhekahvila kaipaa vastuuhenkilöitä. Muskarit jatkuvat syksyllä.
Leikkipäivää vietetään Abrahamin
kulttuuripuistossa 12.6.2021. Seuratkaa ilmoittelua ja mainostusta lähempänä ajankohtaa, huomioimme
koronarajoitukset.
Liity jäseneksi nettisivuillamme
liminka.mll.fi. Tapahtumista ja toiminnasta tiedotamme facebookissa
MLL Liminka.
Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse Limingan.yhdistys@mll.fi.
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Limingan seurakunnan

Kevätlaulajaiset
Limingan pappilan pihapiirissä
to 27.5. klo 10

Myynti annokseen kuuluu:
-pasta bolognese-vuoka
-marjaisa jälkiruoka
-tuore salaatti

6€
/annos

(Voit ostaa lämmintä ruokaa myös omaan astiaan 10€/ litra)

Ilmoita tilauksesi 25.5 mennessä!
heini.karhumaa@evl.fi tai 044 752 1226
Tilauksien nouto seurakuntatalolta 28.5 klo 12-15,
jokainen ostaja osallistuu yllätyskorin arvontaan!

Keväisiä lauluja, hartaus sekä
Kirkonrotan ohjaama jumppahetki.
Kahvi -ja mehutarjoilu.
Tapahtumassa huomioidaan
kokoontumisrajoitukset.
Säävaraus.

Tervetuloa!

Tuotto: Yhteisvastuun ja lähetystyön
hyväksi

KAUDELLE 2021-22 PÄIVÄKERHOIHIN ILMOITTAUTUMINEN 1.-31.5.
www.liminganseurakunta.fi
Päiväkerhot 3-5-vuotiaille kirkonkylällä ja Tupoksessa. Päiväkerhossa puuhaillaan kaikenlaista kivaa; mm. leikitään, ulkoillaan, askarrellaan ja tutustutaan Raamatun ihmeelliseen maailmaan Taivaan Isän sylissä. Kerhon lomassa vietetään myös
eväshetki. Kerhoja ohjaavat seurakunnan lastenohjaajat.

Kesän odotetuin juttu on täällä taas!
Ilmoittautuminen lasten kesäleireille alkaa 3.5. sähköisen lomakkeen
kautta. Löydät ilmoittautumislomakkeen seurakunnan nettisivuilta
tai oheisella QR-koodilla. Tervetuloa mukaan leireille!
Päiväleiri 1: 8.–10.6. seurakuntatalolla ja
Päiväleiri 2: 15.–17.6. Tupoksen Vanamossa.
Leirimaksu 10€ sis. lämmin ruoka päivittäin ja materiaalimaksut.

Törmälän tilalla, Siikajoella.

Leirimaksu 30€ sis. matkat, majoituksen ja ruokailut.

Lisätietoja: Tuija Mourujärvi 044-752 1230.

Törmälän tilalla, Siikajoella.

Leirimaksu 40€ sis. matkat, majoituksen ja ruokailut.
Leirimaksuista on mahdollista anoa vapautusta taloudellisista syistä.
Lisätietoa leireistä antaa nuorisotyönohjaaja
Julia Lakkapää 044 752 1236 / julia.lakkapaa@evl.fi
www.liminganseurakunta.fi
INSTAGRAMISSA @limingan_varkat

21.5. YHTEISVASTUUN LIPASKERÄYSPÄIVÄ
Limingan torilla ja Tupoksen Salen edessä. Tervetuloa
juomaan kahvit ja porisemaan seurakunnan
työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten
kanssa.

TULE 4H-JÄSENEKSI!
Limingan 4H-yhdistys toteuttaa
lasten ja nuorten harrastus-, koulutus- ja työllistämistoimintaa.
Olemme voittoa tavoittelematon
yhdistys ja suuri osa toiminnankuluista katetaan valtionavulla.
Limingan 4H-yhdistys järjestää
paljon kaikille avointa, jäsenyydestä riippumatonta toimintaa,
mutta yhdistys ei toimi ilman
jäseniä. Jäsenmäärä vaikuttaa
suoraan meidän valtionavun
suuruuteen ja sitä myötä toimintaan, jota järjestämme. Hyvänä
esimerkkinä kaikille avoimesta
toiminnasta on harrastekerhot,
joissa oli syys-huhtikuussa mukana 649 kerholaista ja työllistimme
niihin 56 nuorta kerhonohjaajaa.
Limingan 4H tarjoaa valtakunnalisten jäsenetujen lisäksi paikallisia jäsenetuja ja esimerkiksi
kurssien osallistumismaksut ovat
edullisempia jäsenille. Lisää tietoa
jäsenyydestä www.liminka.4h.fi/
jaseneksi. Liity sinäkin Limingan
4H-yhdistyksen jäseneksi ja tue
paikallista lasten ja nuorten harrastus- ja työllistämistoimintaa.

