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Limingan kuntastrategian yhdeksi

painopisteeksi on valittu kansainvälisyys.

Kansainvälisyys-työryhmän työ alkoi

elokuussa 2018. Otimme tehtäväksemme

pohtia aiheen ympärillä olevia asioita eri

näkökulmista. Tältä pohjalta voisimme tehdä

ehdotuksia siitä, mitä osa-alueita

kansainvälisyyden ympärillä tulisi eniten

kehittää tämän hetkisessä tilanteessa.

 

Päätimme, että jaamme kansainvälisyyden

käsittelyn teemoihin. Saimme kokouksiimme

kiitettävästi eri aihealueiden asiantuntijoita.

 

Kunnan yhtenä tehtävänä on luoda

edellytyksiä nykyisille lapsille ja nuorille

toimia tulevaisuuden kansainvälistyvässä

maailmassa.

Kunta voi myös olla osaltaan kehittämässä

muun muassa kansainvälistyvien yritysten

edellytyksiä toimia Limingassa. Vastaamista

nykyisten asukkaiden tarpeisiin

kansainvälisyydenkin näkökulmasta tulee

jatkuvasti kehittää sekä kunnan

houkuttelevuutta uusien kuntalaisten

silmissä nostaa entisestään. Myös matkailu

on etenkin osaan pohjoisen Suomen

kunnista tuonut hyvinvointia.

 

Tässä raportissa nostetaan esille työryhmän

perusteellisen työn päällimmäisiä

pohdintoja ja esityksiä

kehittämistoimenpiteiksi.

1. OHJELMARYHMÄN TERVEISET
OHJELMARYHMÄN  PUHEENJOHTAJA  OLL I  NURKKALA
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2. KANSAINVÄLISYYSOHJELMAN
LÄHTÖKOHDAT

Limingan kuntastrategia (2018–2025)

hyväksyttiin kunnanvaltuustossa

maaliskuussa 2018. Strategiassa linjataan

kunnan visio ja lupaukset kehittämiselle,

strategiset kärjet sekä palveluiden

järjestämisen ja maankäytön keskeiset

periaatteet. Kunnan elinvoimaisuutta

vahvistaviksi kärjiksi on strategiassa linjattu   

1) yritysten ja työpaikkojen 2) kansainväli-

syyden ja matkailijoiden sekä 3) tekemisen,

näkemisen ja kokemisen lisääminen.

Kansainvälisyyden osalta kuntastrategiaan on

linjattu seuraavasti:

2.1. Ohjelmaryhmän asettaminen ja tavoitteet

”Profiloidumme kansainvälisen matkailun

kohteena. Kehitämme kansainvälisyyttä

myös osana kunnan palvelutuotantoa

toteuttamalla kansainvälistymisen polun

varhaiskasvatuksesta opetustoimeen.

 

Tavoitteemme on nostaa Liminka

luontomatkailun kärkikohteeksi Pohjois-

Suomessa. Kehitämme Liminganlahtea

virkistyksen ja matkailun alueena

valtakunnallisesti merkittävimpänä

lintualueena. Kunta toimii aktiivisena

kumppanina Ruutikankaan kansainvälisen

ampumaurheilukeskuksen kehittämisessä.”

Limingan kansainvälisyyttä linjaavasta

ohjelmatyöryhmästä ja sen nimeämisestä

päätettiin Limingan kunnanvaltuustossa

11.6.2018 (§ 75). Ohjelmatyöryhmien toiminta

perustuu Limingan hallintosääntöön (2017, § 7),

jonka mukaan ”strategisten tavoitteiden

toteutumista ohjataan valtuustotyöskentelyyn

kuuluvalla ohjelmatyöllä. Ohjaus toteutetaan

määräaikaisissa ohjelmatyöryhmissä, joissa on

mukana valtuutettuja ja viranhaltijoita sekä

mahdollisia sidosryhmien edustajia.

Kunnanvaltuusto päättää ohjelmatyöskentelyn

tarkemmista periaatteista ja nimeää tarvittavat

työryhmät.”  

 

Limingan kansainvälisyysohjelma (2019–2025)

tarkentaa kuntastrategian linjauksia

kansainvälisyydestä erityisesti matkailun,

palvelutuotannon sekä varhaiskasvatuksen ja

opetustoimen osalta. Kansainvälisyysohjelman

keskeisenä painopisteenä on parantaa kunnan

palvelutuotannon kansainvälisyysvalmiuksia ja

edistää yleisesti kansainvälisyyttä Limingassa.

Kansainvälisyysohjelman toimenpiteiden

toteuttamiseksi tarvitaan eri alueellisten

tasojen toimijoiden (paikallinen, alueellinen,

kansallinen) tiivistä yhteistyötä sekä

kansainvälistä verkostoitumista.  
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2.2. Kansainvälisyys Limingassa -ohjelmaryhmän työskentely

Kansainvälisyys Limingassa -ohjelmaryhmä

työskenteli syksyn 2018 ja alkukevään 2019

aikana. Ryhmä kokoontui kahdeksan kertaa.

Kokousten teemat olivat: 

Järjestäytyminen, nykytila ja

kansainvälisyyden mahdollisuudet

Sivistyspalvelut, kansainvälisyyden polku

Kansainvälinen matkailu ja kulttuuri

Kansainvälinen yritystoiminta ja

elinkeinoelämä

Asuminen ja palvelut

Kehittämiskokonaisuuksien läpikäynti

Kansainvälisyysohjelman luonnoksen

läpikäynti ja korjaukset

Kansainvälisyysohjelmaluonnoksen

viimeistely

Ohjelmatyöryhmän jäsenet:

Olli Nurkkala – puheenjohtaja

Sara Hietamäki

Hanna-Mari Sipola

Leea Sangi

Marko Malkamäki

Margus Pinnonen

Asta Muyima

Juuso Raitio

Marjo Heikkinen

Antti Tahkola – kunnanhallituksen

edustaja

Teemu Haapala – vastaava virkamies

Laura Kelhä – sihteeri

"Kansainvälisyys merkitsee sitä, että olen paitsi suomalainen, myös eurooppalainen ja
"maailmankansalainen". Jokaisella kansallisuudella on omat piirteensä ja tapansa,

mutta pinnan alta raaputellen olemme kaikki ihmisiä, sen kummemmin lokeroimatta."

- Liminkalainen vastaaja, kansainvälisyyskysely -
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2.3. Osallistaminen

Eri sidosryhmien osallistaminen oli ohjelma-

työskentelyn yksi kantavista teemoista.

Jokaiseen ohjelmaryhmän kokoukseen

kutsuttiin asiantuntijajäseniä kertomaan

näkemyksiään kokouksessa käsiteltävänä

olevaan teemaan liittyen:

Kansainvälisyyden polku – Sivistysjohtaja

Päivi Mäki ja rehtori Raija Johnson

Kansainvälinen matkailu ja kulttuuri –

edustus Ruutikankaan ampumaurheilu-

keskuksesta sekä Liminganlahden

luontokeskuksesta.

Kansainvälinen yritystoiminta ja elinkeino-

elämä – Volter Oy sekä Finnature Oy.

Asuminen ja palvelut – Fennovoiman

edustus sekä Lions Internationalin edustus.

Asiantuntijavieraiden lisäksi osallistamista

tehtiin kuntalaisille suunnatun kyselyn avulla.

31.102018–31.12.2018 välisenä aikana avoinna

ollut kysely tavoitti yhteensä 82 liminkalaista. 

 

Kansainvälisyys Limingassa -ohjelma-

työryhmän jäsenet kutsuttiin 27.11.2018

järjestettyyn Liminganlahti Symposiumiin,

jossa käsiteltiin Liminganlahden ja kansain-

välisen matkailun tulevaisuutta noin 60

hengen voimin. 
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2.4. Limingan kansainvälisyyden nykytila

Kuntalaiskyselystä esillenoussutta (n=82): 

79 % vastanneista haluaisi oppia uusista

kulttuureista.

53 %:lla vastaajista on ystäviä muista

kulttuureista.

53 % vastaajista puhui kahta tai kolmea

eri kieltä.

48 % vastaajista koki Limingan olevan

erittäin tai jokseenkin avoin erilaisia

kulttuureja ja ihmisiä kohtaan. 34 %

vastaajista puolestaan koki, että Liminka

ei ole kovinkaan tai ollenkaan avoin

erilaisia kulttuureja ja ihmisiä kohtaan.

71 % vastaajista käy matkoilla ulkomailla.

Tilastotietoa Limingan kansainvälisyydestä
(Tilastokeskus, 31.12.2017 tilastot)

Limingassa asui vuoden 2017 lopussa 56

muun maan kansalaista.

Ruotsia äidinkielenään puhui 11 kuntalaista.

Muita vieraita kieliä äidinkielenään puhuvia

liminkalaisia oli vuoden 2017 lopussa 34.

Ulkomailla syntyneitä asui Limingassa

vuoden 2017 lopussa 79 henkilöä. Näistä

Euroopassa syntyneitä oli 65 henkilöä. 

Nykytila-analyysin pohjalta laadittu SWOT-analyysi Limingan kansainvälisyydestä.

7
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3. KESKEISET LINJAUKSET
LIMINGAN KANSAINVÄLISYYTEEN

Limingan kansainvälisyysohjelma jakautuu

neljään kehittämiskokonaisuuteen, jotka

tarkastelevat Limingan kansainvälisyyttä eri

näkökulmista. Kansainvälisyyden

näkökulmasta viestintä on kaiken perusta ja

tämän vuoksi se on nostettu kansainvälisyyttä

läpileikkaavaksi teemaksi. 

 

Jokaiselle kehittämiskokonaisuudelle on

määritelty keskeiset tavoitteet, toimenpiteet,

aikataulu ja vastuuyksikkö/viranhaltija. 

Kuva 1. Limingan kansainvälisyyden kehittämiskokonaisuudet.
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Limingan kuntastrategiassa (2018–2025) on

linjattu, että ”kehitämme kansainvälisyyttä

osana kunnan palvelutuotantoa

toteuttamalla kansainvälistymisen polun

varhaiskasvatuksesta opetustoimeen”.

 

Limingassa kansainvälisyyden lähtökohtana

on ”Limingasta juuret ja siivet”. Näkökulma,

jonka avulla luomme lapsillemme vahvan

identiteetin suomalaisina ja liminkalaisina,

mutta rakennamme samalla heille

kansainvälisyyttä ja maailmantuntemusta,

sekä osaamista ja kykyä toimia erilaisten

ihmisten kanssa ja erilaisten toimintamallien

mukaisesti. Kielen lisäksi myös kulttuuri,

tavat, musiikki, kirjallisuus ja uskonto

rakentavat maailmankuvaa. Kaikki

kansainvälisyyskasvatus ja sen kehittäminen

nivotaan tiiviisti opintosuunnitelman

sisältöihin.

3.1. Limingasta juuret ja siivet – Liminka, Your Roots and Wings

Opetushallitus ja CIMO (2013) ovat linjanneet,

että kansainvälisyysvalmiuksien opettaminen

kuuluu koulujen perustehtävään.

 Hankeyhteistyön ja erilaisten ulkomaille

suuntautuvien opintojaksojen rinnalle kuuluu

kotikansainvälistyminen, jolla tarkoitetaan

”kotimaassa tapahtumaa kansainvälistymistä

monissa eri muodoissaan; se voi tarkoittaa

muun muassa sellaisia kansainvälisiä

oppimisympäristöjä ja oppimisen sisältöjä,

joissa voidaan hyödyntää oman koulun tiloja 

ja lähiympäristöjä, esimerkiksi syventymistä

oman koulun ja seudun kielelliseen ja

kulttuuriseen monimuotoisuuteen,

osallistumista kansainvälisyyshankkeisiin

verkon välityksellä tai tutustumista lähialueen

yritysten kansainvälisyyteen.” Kotikansain-

välistyminen onkin yksi Limingan

kansainvälisyyskasvatuksen perusta. 

Kuva 2. Koulujen kansainvälisyyden tasot voidaan esittää kolmiona, jossa tasojen koko rinnastaa
toimintaan osallistuvien määrään. Lähde: Opetushallitus & CIMO (2013), Kotikansainvälisyys –

kansainvälisyystaitoja kaikille.
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Limingassa kotikansainvälistymistä tuetaan

kehittämällä kansainvälisyyden polkua aina

varhaiskasvatuksesta lukio-opintoihin saakka.

Kulttuurisen kasvatuksen ja kansainvälis-

tymisen polun päähyötyjinä ovat liminka-

laiset lapset ja nuoret, jotka ovat valmiimpia

toimimaan osana kansainvälistä maailmaa.

 Kansainvälistyminen mahdollistaa uuden

ulottuvuuden kunnan imagoon ja

vetovoimaisuuteen.

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksessa kansainvälisyyttä

tuodaan lapsille parhaiten esille

elämyksellisyyden kautta. Tärkeässä roolissa

on erilaisuuden ymmärtäminen.

Varhaiskasvatuksella luodaan pohja

kansainvälisyyskasvatukselle

koulumaailmassa ja tärkeässä roolissa on

erilaisuuden ymmärtäminen. 

 

Kansainvälisyyskasvatuksen kehittämisessä

hyödynnetään henkilökunnan laajaa ja

monipuolista osaamista suunnitteluvaiheessa.

Henkilökunta tulee osallistaa mukaan

kehittämiseen alusta lähtien.

Tavoite Limingan kansainvälistymisen

polun kehittämiselle varhaiskasvatuksessa:

Tuodaan kansainvälisyysnäkökulmaa

osaksi lasten arkea varhaiskasvatuksen

eri yksiköissä esimerkiksi leikkien,

laulujen, runojen tai pelien kautta.

Selvitetään varhaiskasvatuksen

mahdolli-suudet tarjota palvelua

kansainvälisten perheiden lapsille.
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Jokaisella oppilaalla on oikeus oppia

kansainvälisiksi (Opetushallitus & CIMO, 2013).

Limingassa kansainvälisyyskasvatus

perusopetuksessa nähdään sijoituksena

lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Sen

keskeinen tarkoitus on kasvattaa lasten ja

nuorten ymmärrystä toisia kulttuureita ja

niiden erilaisuutta kohtaan sekä peilata niitä

omassa kotona opittuihin arvoihin. Lisäksi se

tutustuttaa nuoret tapakulttuuriin ja

erilaisten uskontojen maailmaan. 

PERUSOPETUS

Kielellisen ulottuvuuden lisäksi

kansainvälisyys tarkoittaa muutakin

kulttuurista kasvatusta, jota voidaan tuoda

esille eri tavoin eri oppiaineissa. Se voi olla

esimerkiksi teoriaa, arvoja, kulttuureita tai

uskontoja, joiden kautta

kansainvälisyysteemaa tuodaan osaksi eri

oppiaineiden opetusta. 

Limingan kansainvälisyyskasvatusta

toteutetaan muun muassa seuraavilla tavoilla:

Kielirikasteinen opetus (kohdekieli englanti,

opetusta alle 25 %) esiopetuksessa ja

yläkoulussa sekä kaksikielinen opetus

(kohdekieli englanti, opetusta vähintään 25

%) alkaen ensimmäiseltä luokalta luku-

vuonna 2019–2020. 

Varhennettu englanti 2-luokalla. Vuodesta

2020 eteenpäin englanninkielen A1-kielen

opiskelu alkaa Limingassa 1-luokalta lähtien

(Valtioneuvoston tuntijakomuutos).

eTwinning-yhteistyö. eTwinning-tarjoaa

kouluissa työskenteleville koko Euroopassa

mahdollisuuden ja paikan olla yhteydessä

toisiinsa, tehdä yhteistyötä, kehittää

projekteja, jakaa ja tuntea olevansa osa

Euroopan jännittävintä

oppimisympäristöä. 

Kansainvälisyyskasvatusta tukevat hankkeet

(esim. Erasmus+) sekä kansainväliset

vierailut.

Tavoitteita Limingan kansainvälistymisen

polun kehittämiselle perusopetuksessa:

Selvitetään mahdollisuudet kielirikas-

teisuuden laajentamiseksi eri luokka-

asteille.

Tuodaan kansainvälisyyden elementtejä

osaksi koululaisten opetusta.

Selvitetään kysyntä ja valmiudet opettaa

muita vieraita kieliä perusasteella. 

Toteutetaan erilaisia kansainvälisyyteen

liittyviä pilotteja esimerkiksi kansain-

välisten (koulu)ruokaviikkojen avulla. 

Tuetaan opettajien osaamisen

kehittämistä kansainväliseen kasvatta-

miseen liittyen. Selvitetään keskeiset

koulutustarpeet sekä tuodaan nämä

osaksi kunnan koulutussuunnitelmaa.

Kehitetään kansainvälistä

leirikoulutoimintaa käsi kädessä

matkailun kehittämisen kanssa.
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Mahdollistetaan erilaisia opintokokonai-

suuksia, jotka tukevat nuorten kansain-

välisyyskasvatusta ja kielen sekä kulttuurin

opiskelua. 

Rakennetaan yhteistyötä lukion yrittäjyys-

linjan ja kunnassa toimivien kansain-

välisten yritysten välille. 

Selvitetään kieliopetuksen mahdollisuuksia

etäopetuksena. 

Kootaan yhteen eri toimijoiden tarjoamat

vaihto-opiskelumahdollisuudet ja

viestitään mahdollisuuksista aktiivisesti

nuorille kouluissa ja nuorisopalveluiden

kautta. 

Tavoitteita Limingan kansainvälistymisen

polun kehittämiselle lukioasteella ja nuoriso-

palveluissa:

Kaikessa kehittämisessä tulee

mahdollisuuksien mukaan hyödyntää

haettavissa olevia valtionavustuksia ja muita

hankerahoituksia. Henkilökunta osallistetaan

työhön jo suunnitteluvaiheessa,

hyödynnetään jokaisen työntekijän

henkilökohtaisia vahvuuksia ja

mahdollistetaan osallistuminen esimerkiksi

”open call” -periaatteella.  

LUKIO JA NUORISOPALVELUT

Kansainvälisyyden polun kolmannen

askelman muodostaa lukiokoulutus, jonka

tarkoitus on antaa lukiolaiselle valmiudet

jatkokoulutukseen ja lopulta työelämään.

Kansainvälisyyteen panostava lukiokoulutus

antaa nuorelle valmiuksia hankkia osaamista

maailmalta, lisää nuoren kulttuurituntemusta

ja jalostaa asenteita monikulttuurisuutta

kohtaan. Lisäksi se luo itsevarmuutta

hyödyntää kielitaitoa eri tilanteissa sekä

mahdollisuuden toimia työntekijänä

kansainvälisessä yrityksessä ulkomailla tai

kotimaassa.  

 

Kansainvälisyys nuorisopalveluissa keskittyy

erityisesti nuorten vapaa-ajan toimintaan ja

täydentää koulujen kansainvälisyystoimintaa.

MUU SIVISTYSTOIMINTA

Limingassa kansainvälisyys nähdään kaiken-

ikäisten oikeutena. Tavoitteena on tarjota

erilaisia ja eritasoisia näkökulmia

kansainvälisyyteen: 

Selvitetään kysyntä erilaisille kieli-,

kulttuuri- ja ruokakurssille, joita voidaan

järjestää Lakeuden kansalaisopistossa.

Kannustetaan henkilökuntaa kansain-

välisiin opettajavaihtoihin.

Tuodaan aktiivisesti esille OUTI-kirjasto-

yhteistyön kautta toimivaa eri kielisen

kirjallisuuden lainaamismahdollisuutta.
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Sijainniltaan Liminka on erinomainen niin

kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin

markkinoilla toimiville yrityksille.

Kansainvälisesti toimivien yritysten ja heidän

työntekijöidensä näkökulmasta erityisesti

lentokenttäyhteyden kehittäminen ja siihen

liittyvä edunvalvonta ovat tärkeitä. 

 

Yritysten tarpeet kansainvälisyyteen liittyen

ovat hyvin vaihtelevia. Kansainvälistymistä

suunnitteleville ja aloittaville yrityksille kunta

voi toimia tukijana, mahdollistajana ja

sparraajana, esimerkiksi hinnoittelu-, myynti-

ja markkinointiosaamisen kehittämisessä

sekä yhteistyökumppaneiden

kartoittamisessa. Lisäksi kunta kokoaa yhteen

paikallisten yritysten tiedot ja palvelut.

3.2. Kansainvälinen yritystoiminta – Business Born Global

Tavoitteet kansainvälisen yritystoiminnan

tukemiseksi Limingassa:

Vaikutetaan aktiivisesti saavutettavuuden

parantamiseen. Erityisesti lähijunayhteys,

kaksoisraide ja eteläinen yhteys lento-

kentälle ovat merkityksellisiä teemoja. 

Tuodaan vahvasti esille Limingan loistavaa

sijaintia yritystoiminnalle.

Tuetaan yrittäjiä kansainvälistymisen

murrosvaiheissa.

Tehostetaan yrityksille suunnattua

viestintää erilaisista rahoituskanavista ja

tuetaan yrityksiä tarpeen mukaan

hakuvaiheessa.

Kansainvälisyyskyselyyn vastanneista 84 % koki, että Limingan tulisi tavoitella nykyistä vahvemmin kuntaan

myös kansainvälisiä yrityksiä. Ei välttämättä tai ei missään nimessä vastasi 12,3 % vastaajista. 
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Kansainvälisen luontomatkailun

kehittäminen Liminganlahden luonto-

keskuksella matkailun master planin

mukaisesti.

Toimitaan aktiivisena osakkaana

Ruutikankaan ampumaurheilu-

keskuksessa.

Matkailijan viipymän kasvattaminen.

Erilaisten majoituspalveluiden

kehittäminen (esim. kotimajoitus-

vaihtoehdot)

Asiantuntijamatkailun ja kansainvälisen

leirikoulutoiminnan kehittäminen

yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa.

Monipuolistetaan matkailua tukevaa

palvelutarjontaa kunnan alueella. 

Limingan kuntastrategiassa (2018–2025)

sanotaan, että Liminka profiloituu kansainvälisen

matkailun kohteena. Kansainvälisen matkailun

kohteet ovat Liminganlahti ja Ruutikangas.

Limingan matkailun master planissa linjataan

kansainvälisen matkailun kehittämiskohteet.

Kansainvälisen matkailun näkökulmasta sekä

Liminganlahdella että Ruutikankaalla on valtava

potentiaali muodostua Pohjois-Suomen

merkittäviksi matkakohteiksi.

 

Keskeiset tavoitteet kansainvälisen matkailun

osalta:

3.3. Kansainvälinen matkailu – Nature, Birds and Silence 
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3.4. Asuminen ja palvelutuotanto – Liminka Living 

Tavoitteita asumisen osalta: 

Monipuolisen asumisen mahdollistaminen

kaavoituksen avulla.

Huolehditaan, että kunnassa on saatavilla

erilaisia vuokra-asuntoja. 

Valmistaudutaan alueellisiin suur-

hankkeisiin markkinoimalla kunnan

asumis- ja peruspalveluita aktiivisesti.

Palvelutarjonnan näkökulmasta ei ole

itsetarkoitus, että kaikki nykyiset palvelut

käännetään esimerkiksi englannin kielelle.

Tärkeää kuitenkin on, että kansainvälisille

asukkaille on olemassa väylä, jonka kautta

peruspalvelut ovat saavutettavissa myös

englannin kielellä. 

Tavoitteet kunnan palvelutuotannon

kansainvälisyyden tukemiseksi:

Kansainvälisen asioinnin yhteyshenkilöiden

eri palvelu-kokonaisuuksittain (esim.

asumiseen ja tontteihin, terveyteen ja

hyvinvointiin tai varhaiskasvatukseen ja

opetukseen liittyvät asiat) 

Tehdään lähtötasoselvitys kunnan

valmiuksista palvella englanninkielisiä

asiakkaita.

Huolehditaan lähtötasoselvityksen pohjalta

mahdollisista tarvittavista kunnan

työntekijöiden kouluttamisesta sekä

prosessien kehittämisestä. 

Selvitetään vapaa-ajan harrastus-

mahdollisuuksien toimiminen

kansainvälisille asiakkaille.

59 % kansainvälisyyskyselyn vastaajista piti tärkeänä, että kunnan 

palveluita voidaan tuottaa myös englanninkielellä (ehdottomasti tai varauksella). 

Ei kovinkaan tai lainkaan tärkeänä asiaa piti 36 % vastaajista. 
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Viestintä nousi esille toistuvasti ohjelma-

ryhmän työskentelyn aikana kaikissa

käsitellyissä teemoissa. Tämän vuoksi se

nostettiin omaksi, läpileikkaavaksi

teemakseen. 

 

Viestinnällisiä toimenpiteitä on esitetty jo

aikaisemmissa kehittämiskokonaisuuksissa.

Lisäksi koko kuntaa koskevia viestinnällisiä

tavoitteita ovat: 

3.5. Viestintä läpileikkaavana teemana

Kunnan Internet-sivujen päivityksen

yhteydessä toteutetaan englanninkielinen

osio verkkosivuille. Tuotetaan mahdolli-

suuksien mukaan myös painettavaa

materiaalia.

Parannetaan VisitLiminka -sivuston

löydettävyyttä ja laajennetaan sivuston

englanninkielistä versiota paremmin

matkailijoita palvelevaksi.

Tuotetaan englanninkielinen esite kunnan

palveluista kansainvälisille asukkaille.
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Kansainvälisyysohjelman jalkauttamista varten keskeiset linjaukset esitetään toiminta-

kokonaisuuksittain seuraavissa taulukoissa. 

 

Ennen kansainvälisyysohjelman jalkauttamista päätetään erikseen mahdollisen osa-aikaisen

kansainvälisyyskoordinaattorin resurssista. Yhtenä vaihtoehtona on siirtää jo työsuhteessa

olevan työntekijän työpanoksesta tarvittava osa kansainvälisyysohjelman koordinointiin. 

4.  KANSAINVÄLISYYSOHJELMAN
JALKAUTTAMINEN

1. Limingasta juuret ja siivet - Liminka, Your Roots and Wings
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2. Kansainvälinen yritystoiminta – Business Born Global
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3. Kansainvälinen matkailu – Nature, Birds and Silence 

21



4. Asuminen ja palvelutuotanto – Liminka 
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Limingan kuntastrategia (2018). Saatavissa: http://www.liminka.fi/tiedostot/Hallinto-

osasto/Asiakirjat/Limingankuntastrategia.pdf 

 

Opetushallitus & CIMO (2013). Kotikansainvälisyys. Kansainvälisyystaitoja kaikille. 

Saatavissa: <https://www.edu.fi/teemat/kansainvalistyminen/103/0/kotikansainvalisyys_-

_kansainvalisyystaitoja_kaikille>

LÄHTEET

5. Viestintä läpileikkaavana teemana
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