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Liminka ̵ A rctic Bird Bay ̵ P ohjolan Lintulahti
Valokuvat: Mikko Ihalainen, Valokuvaamo Skopix Seppo Kolehmainen, Erkki Toppinen, Antti Udd, Arimo Eklund, Teija Soini, Anu-Maija Kärjä sekä Videcam Oy Minna Rautio ja Jussi Riikonen. Taitto: Malla Mela.
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VISIO : hyvä, parempi, liminka
Linnuista ja luonnosta kansainvälisesti
tunnettu Liminka on vetovoimainen ja
vireä kasvukunta, jossa on tekemistä,
näkemistä ja kokemista kaikenikäisille.
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LUPAUKSEMME
Teemme yhdessä
Toimintamme pohjautuu kumppanuuteen ja verkostoihin
Toimimme mahdollistajana ja kumppaniemme menestys on meidän menestys
Luomme yhdessä avointa, luottamuksellista ja kannustavaa ilmapiiriä

Uskomme omaan tekemiseen
Olemme yhdessä ylpeitä kunnastamme ja uskomme siihen, mitä teemme
Päättäjinä ja työntekijöinä sitoudumme vetovoimaisen kuntakuvan vahvistamiseen

Uudistumme ja kokeilemme rohkeasti
Ymmärrämme muutoksen välttämättömyyden maailman muuttuessa
Rohkaisemme avoimeen keskusteluun ja tuemme uusia toimintatapoja
Kokeilemme uusia toimintatapoja ja olemme entistä ketterämpiä
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ELINVOIMAA VAHVISTAVAT STRATEGIAN KÄRJET
Yrityksiä ja työpaikkoja
Yritysten ja uusien työpaikkojen kautta saamme verotuloja, joilla pystymme turvaamaan kuntalaisille toimivat palvelut ja toimeentulon. Tästä syystä keskeisenä tavoitteenamme on uusien yritysten ja työpaikkojen syntyminen ja
yksityisten investointien voimakas kasvu.
Yritystoiminnan kasvua haemme kaikilta toimialoilta, jotta toimialarakenne pysyy monipuolisena. Kärkitoimialoina
ovat matkailu, kiertotalous ja yritykset, joille logistinen sijainti on tärkeä. Tavoittelemme erityisesti kasvuyritysten sijoittumista Liminkaan.
Kunnan ja Limingan Kehitys Oy:n roolinaontoimia mahdollistajana ja helposti
lähestyttävänä kumppanina elinvoimaa vahvistavissa kehittämishankkeissa.

Kansainvälisyyttä ja matkailua
Profiloidumme kestävänkansainvälisen matkailun kohteena. Kehitämme kansainvälisyyttä myös osana kunnan palvelutuotantoa toteuttamalla kansainvälistymisen polun
varhaiskasvatuksesta opetustoimeen.
Tavoitteemme on nostaa Liminka yhdeksi luonto-ja teemamatkailun kärkikohteeksi Pohjois-Suomessa. Kehitämme Liminkaa virkistyksen ja matkailun valtakunnallisesti
merkittävänä alueena. Kunta toimii aktiivisena kumppanina teemamatkailun kehittämisessä.
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Vetovoimainen kuntakuva
Laajennamme viestinnän osaamista ja
tuomme Liminkaa positiivisesti esille. Satsaamme oikea-aikaiseen, avoimeen ja monikanavaiseen viestintään.
Rakennamme myönteistä ja vetovoimaista
kuntakuvaa yhteistyössä kuntalaisten, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.

HYVINVOINTIA VAHVISTAVAT STRATEGIAN KÄRJET
Hyvinvoiva kuntalainen ja osallisuus
Huomioimme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaikissa toiminnoissa. Tarjoamme laadukkaat ja
monipuoliset liikunta- ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet. Palvelujen painopiste on varhaisessa tuessa ja ennaltaehkäisevissä palveluissa. Vahvistamme kuntalaisvaikuttamista ja -osallistamista erilaisin
yhteiskehittämisen menetelmin. Vahvistamme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä luomalla mahdollisuuksiakohtaamiseen ja vuoropuheluun sekä tukemalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vapaaehtoisjärjestöjen aktiivista toimintaa.

Tekemistä, näkemistä ja kokemista
Palveluiden kehittäminen ja digitalisaatio
Järjestämme kunnan palvelut asukaslähtöisesti. Painotamme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sisällön ja laadun kehittämistä. Palvelutuotannossa käytämme julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin
tuottamia palveluita ja mahdollistamme asiakkaan oman valinnanvapauden palveluntuottajan valinnassa.
Palvelutuotantoon haemme kustannustehokkaimmat ja vaikuttavimmat
palvelutuotantomallit. Kunta edistää yksityisten investointien sijoittumista kunnan alueelle. Kehitämme kunnan digitalisaatiotapalveluissamme. Tavoitteemme on, että kuntalaisilla on käytössään monikanavaisia
palveluita, jotka ovat saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta.
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Luomme vauhtia ja vipinää, lumoa ja loistetta tarjoamalla
monipuolisesti kulttuuria, liikuntaa, vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja tapahtumia ympäri vuoden eri ikäryhmille.
Hyödynnämme innovatiivisia rahoitus- ja investointimalleja
vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien kehittämisessä.
Kunnan näkyvyys ja imago kehittyvät positiivisesti. Kehitämme kulttuuri- ja tapahtumatuotantoa liminkalaisten kulttuuripersoonien (muunmuassa Abraham Ojanperä, Vilho Lampi, Katri Tuori, Hannu Krankka) ja heidän historiansa ympärille. Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumapalvelut tuotamme
verkostoissa, joissa kunnan roolina on toimia aktiivisena
kumppanina ja vauhdittaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

MAANKÄYTTÖ, LIIKENNE JA KESTÄVYYS
Maanhankinta ja kaavoitus
Maanhankinnassa toimimme ennakoivasti pitäen huolta siitä, että kunnalla on jatkuvasti riittävä tonttitarjonta yritysten
ja asukkaiden tarpeisiin. Tavoitteenamme on kolmen vuoden kaavatontti- ja raakamaareservi. Kaavoitamme maapoliittisen
ohjelman mukaisesti laadukkaasti ja yhdyskuntarakenteen näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti.
Yritystoiminnan laajeneminen keskittyy valtateiden 4 ja 8 varsille keskeisinä alueina Ankkurilahti, Sepänkangas, Liminganportti, Ekokortteli ja Haaransilta.
Suunnittelemme uudet asuinalueet niin, että ne ovat tiiviisti yhteydessä jo olemassa oleviin alueisiin. Kaavoituksessa panostamme kestävyyteen ja luonnon läheisyyteen. Asukasluvun kasvu ohjataan pääasiassa kaava-alueille ja kaavoilla ohjatun
rakentamisen %-osuus on noin 90 %. Huomioimme myös erilaiset asumisen muodot, jotka sopivat elämän eri vaiheisiin.

Liikenne ja saavutettavuus

Kestävä kehitys

Saavutettavuuden parantamiseksi vahvistamme joukkoliikennereittejä ja sijoitamme tiivistä asutusta, kaupan alueita,
palvelujajateollisuutta työmatkaliikenteen varrelle.

Kehitämme kestävää ja ilmastoviisasta Liminkaa. Vahvistamme elinikäistä
ympäristökasvatusta mm. luontokoulun ja ilmastonmuutosoppimisympäristön avulla.

Joukkoliikenteen ja kevyen liikkumisen lisäämiseksi kehitämme uusia matkaketjuja ja eri kulkumuotojen yhteiskäyttöä. Lisäksi valmistaudumme tulevaisuuden uusiin liikenne- ja viestintämuotoihin ja niiden kokeiluun.

Hyödynnämme kestävän kehityksen edistämisessä digitalisaation mahdollisuuksia sekä uusia teknisiä ratkaisuja. Tavoitteenamme on vahvistaa bio-ja
kiertotalouden osaamista.

Valmistaudumme kaksoisraiteen ja lähijunayhteyden toteutumiseen.
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Teemme Kestävä Liminka -ohjelman, jonka avulla huomioimme kunnan kehittämisessä ja toiminnassa kestävän kehityksen periaatteet ja luonnon kantokyvyn.

TAVOITTEET JA MITTARIT
Elinvoimainen ja houkutteleva kunta
• Liminka tunnetaan yhtenä luonto- ja teemamatkailun kärkikohteena Pohjois-Suomessa.
Limingassa on vetovoimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta
• Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa
• Väestönkasvu ja nettomuutto positiivinen

Hyvinvoivat kuntalaiset
• Jokaisella kuntalaisella on vähintään yksi harrastus ja ystävä
• Osallistamista ja vaikutusten arviointia hyödynnetään päätöksenteossa ja kehittämisessä
• Lapsiystävällisyys ja lasten oikeudet otetaan huomioon kunnan
toiminnassa

Maankäyttö ja kestävyys
• Riittävä tonttitarjonta asukkaiden ja yritysten tarpeisiin
• Elävä kuntakeskus ja toimivat palvelut
• Saavutettavuus ja liikenneyhteydet paranevat

Talouden tasapaino ja johtaminen
• Kuntakonsernin talous on tasapainossa
• Hyvinvoiva, osaava ja kehityshakuinen henkilöstö
• Tuetaan hyvää johtajuutta ja osallisuutta kehittämällä esihenkilötyötä
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Hyvä, parempi, Liminka!

