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Kuntamarkkinointia 
huumorin keinoin!

Luontodokumentaristi 
Sakke Kustoo avartaa 

Liminka-kuvaa. 

Kaksikielinen opetus ja 
harrastusmahdollisuudet 

palvelevat kuntalaisia.

Väylävirasto esitteli 
ratasuunnittelukohteita.

Kamarimusiikkia 
Limingan kesään!



Kaksikielinen koulupolku ainutlaatuinen kokonaisuus

Liminka tarjoaa kaksikielistä opetusta ja 
kansainvälisyyttä
Limingan kaksikielinen koulupolku on 
erinomainen vaihtoehto suomalaisille 
perheille, jotka haluavat vahvistaa las-
tensa kieli- ja kansainvälisyysvalmiuksia. 
Englannin kielen taito alkaa nykyään ol-
la itsestäänselvyys, ja englantia tarvitaan-
kin niin jatko-opinnoissa kuin työelämäs-
säkin.  Varsinaisia vieraita kieliä ovat sit-
ten englannin lisäksi tulevat kielet. Li-
mingan kieliohjelmassa on tarjolla sak-

saa, ranskaa, espanjaa ja venäjää, ensim-
mäisenä kielenä myös ruotsia ja mah-
dollisuus räätälöityyn oman äidinkielen 
opetukseen. Limingassa nähdään, että 
panostaminen kaksikieliseen suomi-eng-
lanti-lukiokoulutukseen parantaa limin-
kalaisten nuorten mahdollisuuksia me-
nestyä jatko-opinnoissa ja edelleen työ-
elämässä. Kaksikielinen lukiokoulutus 
Limingan lukion ja Heikki Sarvela -salin 
muodostamalla, upouudella koulukam-
puksella on erinomainen vaihtoehto 
myös yhteishakuun valmistautuville seu-
dun nuorille.  

Kaksikieliseen opetukseen panosta-
malla Liminka myös toivottaa tervetul-
leiksi uudet kuntalaiset, jotka tarvitse-
vat kotoutumiseen englanninkielisiä 
kasvatus- ja opetuspalveluita. Limin-
ka tarjoaa muun muassa kansainvä-
lisille yrityksille ja niiden työntekijöil-

le, yliopistolla ja korkeakoulussa toimi-
ville ulkomaalaisille ja heidän perheil-

leen sekä ylipäänsä kansainvälisille per-
heille englanninkielisen koulupolun ja 
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Jiri Arola ja Elmiina Ahola ovat olleet Ojanperän koulun kaksikielisessä opetuksessa en-
simmäiseltä luokalta lähtien.

joustavan mahdollisuuden kotoutua Li-
minkaan. 

Kaksikielisen opetuksen lisäksi Limin-
gan kouluissa tarjotaan oppilaille ja opis-
kelijoille muitakin erikoistumismahdol-
lisuuksia. Matematiikkapainotteista ope-
tusta ja STEAM-pedagogiikkaa toteute-
taan Tupoksen koulussa. Luonnontietei-
tä, teknologiaa, rakentelua, taidetta ja 
matematiikkaa kokoava STEAM-peda-
gogiikka muodostaa edelleen jatkumon 
Limingan lukioon.  Bisneslinja ja opiske-
lijoiden yhteisöllisyyttä vahvistava tiimi-
lukiomalli ovat Limingan lukion erikois-
tumisalueita.

Perheiden hyvän elämän turvaami-
seksi tarvitaan opiskelun lisäksi myös toi-
mivia harrastus-, kulttuuri- ja liikunta-
mahdollisuuksia. Liikunnan olosuhtei-
den parantamiseen on Limingassa in-
vestoitu viime vuosina noin 15 miljoonaa 
euroa. Harrastava Liminka eli perusope-
tuksen HaLi-hanke on valittu yhdeksi 
erinomaisesti toteutetuista Harrastami-
sen Suomen malleista.  HaLi-toiminnal-

#SuomenKekseliäinKunta

la järjestetään ohjattua harrastustoimin-
taa lähes kaikille peruskoululaisille. Lap-
siystävällisessä Limingassa panostetaan 
entistä enemmän myös lastenkulttuu-
riin, josta osoituksena on kulttuuriope-
tussuunnitelman toteuttaminen ja Lim-
mi-lastenkirjallisuustapahtuman pääse-
minen osaksi vuoden 2026 kulttuuripää-
kaupunkihanketta. 

Panostamalla kasvatus- ja opetuspal-
veluiden sisältöihin – rakennuskantahan 
on jo uusittu – sekä perheiden harras-
tus-, liikunta- ja kulttuurimahdollisuuk-
siin Liminka on vahvistanut entisestään 
kuntakuvaansa varteenotettavana asuin-
paikkana. Kuntatiedotteen jutuissa vah-
vistuu edelleen kuva Limingasta elinvoi-
maisena, yrittäjämyönteisenä kunta.    

Mikäli kiinnostuit kaksikielisestä ope-
tuksesta, Limingan sivistyspalveluiden 
kehittämistoiminnasta tai ylipäänsä Li-
mingasta, ole yhteydessä!

Päivi Mäki, sivistysjohtaja
paivi.maki@liminka.fi

Avaruushallinto Nasa suunnittelee Kuuhun 
tukikohtaa, jossa voisi alle kymmenen vuo-
den kuluttua asustaa avaruustutkijoita pi-
demmän aikaa kerrallaan. Jos asemalla asui-
si tutkijoiden perheenjäseniä, sinne tarvittai-
siin tietysti myös toimiva koulu. Kuussa toi-
mivaa koulua varten onkin kehitelty kansain-
välinen projekti, jossa asiantuntijoilta ympä-
ri maailmaa kysytään, mitä Kuun kamaralla 
sijaitsevassa koulussa heidän mielestään pi-
täisi olla.

Moon School -projektissa on mukana pa-
rikymmentä asiantuntijaa myös Suomen 
kekseliäimmästä kunnasta, Limingasta. Ojan-
perän koulun kaksikielisen nelosluokan op-
pilaat suunnittelevat tänä keväänä yhdessä 
intialaisen ystäväkoulun 10-vuotiaiden asian-
tuntijoiden kanssa tulevaisuuden koulua 
Kuuhun.

Ensimmäinen suunnittelupalaveri kului 
kuulumisten vaihtoon ja tutustumiseen. Ys-
täväkoulun oppilaat saivat esittää kysymyk-
siä samanikäisille kollegoilleen – ja intialai-
set lapset halusivat nähdä, miltä näyttää lu-
minen koulunpiha Limingassa.

– Moon School -projekti on loistava esi-
merkki siitä, miten jo pienenä aloitettu kiel-
ten oppiminen avaa uusia ovia eri kulttuu-
reiden ymmärtämiseen ja antaa lisää mah-
dollisuuksia tutustua ihmisiin ympäri maa-
ilman. On hienoa, että meillä Limingassa tä-
mä on mahdollista, Limingan Ojanperän 
koulun kaksikielisen nelosluokan opettaja 
Ermela Bufi kertoo.

Kieltä oppii keskustelemalla ja 
kyselemällä
Ojanperän koulussa laajamittaista kaksikie-
listä opetusta järjestetään vuosiluokille 1–6.

Jiri Arola ja Elmiina Ahola ovat olleet Ojan-
perän koulun kaksikielisessä opetuksessa 
ensimmäiseltä luokalta lähtien. Nyt he ovat 
neljännellä luokalla ja opiskelevat englannin 
lisäksi myös espanjaa.

Koulupäivät kaksikielisessä opetuksessa 

ovat muuten samanlaisia kuin muissakin 
kouluissa, mutta noin puolet opetuksesta 
käydään englanniksi. Ensin opettaja antaa 
tehtävänannon englanniksi ja toistaa sen sit-
ten tarvittaessa suomeksi. Alaluokilla kieltä 
opetellaan myös lautapelien ja kuvakorttien 
avulla.

– Matematiikassa ja ympäristöopissa on 
suomen kieli vielä taitoaineitakin enemmän 
tukena: käymme esimerkiksi keskeiset kä-
sitteet aina tarkasti läpi suomeksi, Ermela 
Bufi kertoo.

Oppilaat tekevät tunneilla iloisesti yhteis-
työtä: vieruskaverit ja opettaja auttavat aina, 
jos jokin sana tai tehtävänanto tuntuu liian 
vaikealta. Keskustelemalla ja kysymällä op-
pii nopeasti.

– On kivaa oppia uusia kieliä eikä ole mi-
kään maailmanloppu, jos ei aina ymmärrä, 
koska sitten voi kysyä opelta tai kaverilta, Ji-
ri Arola sanoo.

Kaksikielistä opetusta  
esikoulusta lukioon
Limingassa kaksikielisen opetuspolun voi siis 
aloittaa jo eskarista ja jatkaa sitä aina lukion 
loppuun asti.

– Kaikilla kunnan kuudesluokkalaisilla on 
nykyään mahdollisuus hakeutua kielirikas-
teiseen opetukseen Liminganlahden seitse-
männelle luokalle. Oppilaat valitaan ryhmään 
soveltuvuuskartoituksen perusteella, kertoo 
sivistysjohtaja Päivi Mäki.

Kartoituksessa oppilaan oma motivaatio 
on tärkeimpiä edellytyksiä kaksikielisessä 
opetuksessa menestymiseen. Yläkoulussa 
kielirikasteisuutta toteutetaan niissä oppiai-
neissa, joiden opettajilla on valmiudet toteut-
taa kielirikasteisuutta englannin kielellä.

– Lukion kaksikielisellä linjalla on laaja va-
likoima englanninkielisiä opintoja. Englan-
ninkielisillä opintojaksoilla oppikirjat ovat 
suomenkieliset, mutta opetus ja lisämateri-
aali ovat pääosin englanniksi. On tärkeää, et-
tä asiat opitaan hyvin sekä suomeksi että 

englanniksi, toteaa lukion rehtori Tiina Par-
tanen.

Ryhmäkoko on pienempi kuin normaalis-
ti, jolloin opettajilla on enemmän aikaa oh-
jata opiskelijoita opinnoissa.

– Enkkulinja on normaalia luokkaa pie-
nempi yhteisö, jossa saa yksilöllisempää ope-
tusta. Meillä on kiva tekemisen meininki. Kä-
vimme vähän aikaa sitten enkkulinjan kans-
sa viikon matkalla Lontoossa, ja se oli aivan 
mahtava kokemus, lukion opiskelija Varpu 
Savolainen kertoo.

Kaksikieliselle linjalle valitaan vuosittain 
20 opiskelijaa peruskoulun päättötodistuk-
sen keskiarvon ja toukokuussa järjestettävän 
soveltuvuuskartoituksen perusteella. 

Suomen mittakaavalla 
ainutlaatuinen kokonaisuus
Laaja kaksikielinen opetus on lapsen tulevai-
suuden kannalta ainutlaatuinen mahdolli-
suus, ja monelle kaksikielisen opetuksen vaih-
toehto on yksi kriteeri asuinkunnan valinnas-
sa. Limingassa asuu esimerkiksi perheitä, jot-
ka ovat käyneet ulkomailla työkomennuk-

sella ja muuttaneet vastikään takaisin Suo-
meen.

Ojanperän koulun rehtorin mukaan Li-
mingan kaksikielinen opetus on koko maan 
mittakaavalla ainutlaatuinen kokonaisuus.

– En tällaista ihmettä ole tavannut muual-
la: on todella hienoa, että olemme saaneet 
rakennettua vain neljässä vuodessa tällaisen 
kokonaisuuden. Tiedän, että pätevien kaksi-
kielisten opettajien saaminen on koko Suo-
men tasollakin haastavaa, ja olen todella iloi-
nen, että täällä olemme onnistuneet siinä, 
Ojanperän koulun rehtori Raija Johnson sa-
noo.

Elmiina Ahola ja Jiri Arola osaavat sanoa 
kuitenkin yhden tilanteen, joka monien li-
minkalaisten vanhempien kannattaa ottaa 
huomioon.

– Enää vanhemmat eivät voi suunnitella 
meidän kuullen eri kielellä, mitä ostaisivat 
lapsille lahjaksi, koska me ymmärretään kaik-
ki. Me osataan isoveljen kanssa espanjaakin 
jo paremmin kuin äiti ja isä, Elmiina Ahola 
sanoo nauraen, ja Jiri Arola nyökyttelee tie-
täväisenä vieressä.
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Kuntamarkkinointia 
tehdään nyt 
huumorin keinoin

Kaksoisraide muuttaisi 
haitat hyödyksi

Viime syksynä eri puolilla Liminkaa kuvatut 
kuntamarkkinointivideot saivat ensiesityk-
sensä kunnan some-kanavilla loppuvuo-
desta.

– Näillä ’luontodokumenteilla’ halusim-
me lähteä viemään kuntamarkkinointia uu-
delle tasolle ja uuteen suuntaan! Sopiva 
huumori on erinomainen työkalu jättää 
muistijälki nykypäivän informaatiotulvassa, 
kertoo elinvoimajohtaja Teemu Haapala.

Videoita tähdittää liminkalaisten oma yl-
peys, näyttelijä Aku Sipola, joka ilahduttaa 
tänä keväänä myös yhtenä Putous-tähte-
nä.

– Aku oli meille ykkösvalinta videoiden 
tähdeksi: liminkalaiset juuret yhdistettynä 
rautaiseen ammattitaitoon tekivät päätök-
sen helpoksi. 

Sipola nähdään markkinointivideoilla 
luontodokumentaristi Sakke Kustoona, jo-
ka yrittää parhaansa mukaan päästä käsi-
tyksiin Liminka sapiensin sielunmaisemas-
ta. 

– Jaksoissa esittäytyvät monet liminka-
laisille tutut paikat, kuten Vanha Liminka ja 
Liminganlahden luontokeskuksen miljöö.

Avara Liminka -sarja löytyy kunnan You-
Tube-kanavalta ja jaksot on jaettu myös so-
siaalisen median kanavissa.

– Vastaanotto on ollut loistavaa, joten ei-
köhän Sakke Kustoo kuvausryhmineen saa-
vu Liminkaan vielä uudemmankin kerran. 
Yhteistyötä Aku Sipolan kanssa on suunni-
teltu enemmänkin, muun muassa koulu-
vierailuja, kertoo Haapala.

Limingan yritysmäärä kasvussa
Limingan vetovoimaisuus on kasvussa, 
kertoo Limingan kunnan yritys- ja sijoit-
tumisasiantuntija Kaj Sartorisio.  

– Vuonna 2021 Liminkaan perustettiin 
tai siirrettiin kaikkiaan 104 yritystä. Viime 
vuonna määrä oli 96 yritystä. 

Kaikkiaan Limingassa on tällä hetkel-
lä 1217 y-tunnusta, joista toimivia yrityk-
siä on 935. Näistä 105 on maatalousyri-
tyksiä. 

– On hienoa havaita, että uusien yrit-
täjien määrät ovat hyvällä tasolla koro-
nasta ja hintojen noususta huolimatta. 
Ja mikä parasta, uusia toimialoja on tul-
lut yrityskantaan. Lisäksi perinteiset toi-
mialat, rakentaminen, terveyspalvelut 
sekä muu asiakaspalvelu, ovat olleet suo-
sittuja.  

Myös Limingan yritystonttien kiinnos-
tus on ollut nousussa viime kevään jäl-
keen, jolloin Ankkurilahden kaava vah-
vistettiin.

– Olen keskustellut 140 yrityksen kans-
sa heidän mahdollisesta siirtymisestä tai 
laajenemisesta Liminkaan. Kiinnostus on 

ollut lupaavaa ja olemme myös saaneet 
tonttivarauksia viime vuonna ennätys-
määrän.

Sartorision mukaan uusyrityspalvelun 
asiakkaita oli vuonna 2022 kaikkiaan ne-
lisenkymmentä, joista yrityksen perusti 
25. Myös myöhemmin asiakkaana olleis-
ta viisi on perustanut yrityksen.  

– Kannustan yrittäjiksi aikovia olemaan 
yhteydessä minuun, niin voimme edis-
tää asiaa yhdessä. 

Hankkeiden osalta voit olla yhteydes-
sä suoraan kehityspäällikkö Laura Kel-
hään.

Avara Liminka -sarjaa kuvattiin viime syksynä liminkalaisen omakotitalon takapihalla. 
Aku Sipolan lisäksi kameran eteen asteli yllättävistä vierailijoista hermostuneen yrittäjän 
roolissa Jani Matinaho (vasemmalla).

Kuva: Arimo Eklund.

Yrityspalvelu:
Kaj Sartorisio, p. 040 6694876, 
kaj.sartorisio@liminka.fi

Hankkeet:
Laura Kelhä. p. 050 309 3868, 
laura.kelha@liminka.fi

#SuomenKekseliäinKunta

Katso kaikki Avara Liminka
-sarjan jaksot: 

Kutsu
S U U R I  R A H O I T U S I L T A
K E S K I V I I K K O N A  8 . 2 . 2 0 2 3  K L O  1 8 – 2 1  

L I M I N G A N  L U O N T O K E S K U K S E S S A
 ( R A N T A K U R V I  6 ,  9 1 9 0 0  L I M I N K A )

 

I L M O I T T A U T U M I N E N  1 . 2 . 2 0 2 3  M E N N E S S Ä

 
M U K A N A  M M .  F I N N V E R A ,  E L Y ,  M A A S E U T U R A H A S T O ,  B U S I N E S S  F I N L A N D ,

N O U S E V A  R A N N I K K O S E U T U ,  5  P A N K K I A  J A  2  P Ä Ä O M A S I J O I T T A J A A
*

K A H V I T A R J O I L U .

O L E T  L Ä M P I M Ä S T I  T E R V E T U L L U T !

#SUOMENKEKSELIÄINKUNTA 
#HYVÄPAREMPILIMINKA

Limingan kunta järjestää yhteistyössä Limingan Yrittäjät ry:n kanssa rahoitus- 
illan Liminganlahden luontokeskuksella keskiviikkona 8.2.2023 klo 18–21.

– Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille yrittäjille. Tule kuule-
maan erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja pohtimaan oman yritystoimintasi 
kehittämistä. Olet tervetullut kauempaakin, vinkkaa kehityspäällikkö Laura Kel-
hä.

Paikalle saapuu eri pankkien sekä rahoittajien edustajia. Lisäksi mukana on 
kunnan edustajia elinvoimapalveluista. Tilaisuudessa kuullaan lyhyet infot eri ta-
hoilta, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus keskustella rahoittajien edus-
tajien kanssa. Tilaisuus on vapaamuotoinen ja maksuton. Tarjolla on pientä pur-
tavaa.

Väylävirasto esitteli viime viikolla yhdes-
sä ratasuunnittelijoiden kanssa Oulun, 
Kempeleen ja Limingan alueen ratasuun-
nittelukohteita. Infotilaisuuteen oli kut-
suttu ratasuunnittelusta kiinnostuneita 
alueen asukkaita ja toimijoita kuulemaan 
ratasuunnittelun ajankohtaiset kuulumi-
set. Tilaisuudessa esiteltiin Liminka–Ou-
lu -kaksoisraiteen ratasuunnitelma ja Li-
mingassa sijaitsevan Hirvinevan liiken-
nepaikan parantamisen ratasuunnitel-
ma.

– Tampereen ja Oulun välisen päära-
dan suunnittelu selvästi kiinnostaa, sillä 
tilaisuuteen osallistui yli 50 henkilöä, ker-
too kaksoisraiteen ratasuunnittelusta vas-
taavan Sitowise Oy:n projektipäällikkö 
Janne Tuovinen mainitsi.

Tilaisuudessa kuultiin myös Limingan 
ja Kempeleen kuntien sekä Oulun kau-
pungin edustajien kommenttipuheen-
vuorot. Limingan puheenvuoron käytti 
kunnanarkkitehti Venanzia Rizzi, joka 
esitteli muun muassa Tupoksen maan-
käyttöpotentiaalia ja kaksoisraiteen vai-

kutuksia kunnalle.
– Tällä hetkellä kuntaa halkovasta ra-

dasta ei ole meille oikeastaan mitään hyö-
tyä. Sen sijaan haittanamme on junalii-
kenteestä aiheutuva melu ja tärinä. Hank-
keen toteutuessa kaksoisraiteen vaati-
mat uudet perustukset mahdollistaisivat 
kaavoittamisen ja rakentamisen lähem-
mäs rataa sekä lähijunaliikenteen.

Kempeleen näkökulman tilaisuuteen 
toivat kunnallistekniikkapäällikkö Paula 
Kettunen ja kaavoittaja Kaija Muraja. 
Kempeleen kehityskuvassa joukkoliiken-
teelle on tärkeä rooli ja kunnalla on myös 
käynnissä useita radan kanssa risteäviä 
infrahankkeita kuten Asemantien jouk-
koliikennealikulun suunnittelu.

Oulun osalta kaupungin kehittämis-
kohteista kertoi kaupungininsinööri Ta-
pio Siikaluoma, joka korosti Liminka–Ou-
lu-kaksoisraiteen liittymistä muun muas-
sa Oulun asema-alueen ja asemakeskuk-
sen kehittymiseen ja radan merkittävyyt-
tä koko Pohjois-Suomen liikennejärjes-
telmälle.
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On mahtava aloittaa matkailuvuosi 
2023, kun uudet Visit Liminka -verk-
kosivut on juuri julkaistu! Verkkosi-
vustolla kerromme matkailun tarinaa 
uudella ilmeellä, minkä avulla raken-
namme ja vahvistamme myönteistä 
ja vetovoimaista Liminka-kuvaa.  

Limingan matkailun kärkenä ovat 
Liminganlahden luontokeskus pal-
veluineen, Vanha Liminka ja Ranta-
kylän virkistysalue reitistöineen sekä 
tulevaisuudessa Pohjois-Euroopan 
suurin ampumaurheilukeskus Ruu-
tikankaalla. Liminganlahden luonto-
keskuksella on Suomen hienoin lin-
tuluontokeskus ja lintutorni luonnon 
tarkkailuun. Viime vuonna luontokes-
kuksella vieraili huikeat 61 600  kävi-
jää. Luontokeskukselta pääsee Limin-
gan maastopyöräilyreiteille, joita on 
kuvailtu yhdeksi Suomen parhaim-
mistoon kuuluvista reitistöistä. Reitit 
yhdistyvät Rantakylän virkistysaluee-
seen, missä on monipuoliset mah-
dollisuudet luonnosta nauttimiseen 
ja luontoliikkumiseen ympärivuoti-
sesti. Uusin matkailukohde on Van-
hassa Limingassa Abrahamin kult-
tuuripuisto, josta on kehittymässä 
kunnan vapaa-ajan vieton, kulttuu-
rin ja tapahtumien keskus. Ainutlaa-
tuiset Vanhan Limingan museoalueen 
kohteet Muistokoti Aappola, Vilho 
Lampi -museo ja kotiseutumuseo tu-
tustuttavat vierailijat kesäaikaan Li-
mingan historiaan ja merkkihenkilöi-
hin. Jännityksellä odotamme myös, 
miten upouuden Heikki Sarvela -kon-
serttisalin penkit täyttyvät kevään 
mittaan.  

Matkailun kehittämistä teemme 
Limingan kunnassa osana elinvoima-

palveluja. Matkailumarkkinointia ja 
matkailun toimintaympäristön kehit-
tämistä teemme yhdessä matkailu- 
ja palveluyritysten kanssa. Vauhdi-
tamme matkailutoimijoiden välistä 
yhteistyötä verkostoitumistapaami-
sissa, joista ilmoitamme kunnan yrit-
täjien uutiskirjeessä. Visit Limingan 
tehtävänä on tunnettuuden lisäämi-
nen ja matkailijan ostopolun tukemi-
nen matkan eri vaiheissa. Isona ta-
voitteena on matkailun aluetaloudel-
listen vaikutusten kasvu. Matkailun 
kehittämissuunnitelman päivitystyö 
tehtiin syksyllä ja se on matkalla kun-
nalliseen päätöksentekoon. Kehitäm-
me matkailua myös yritys- ja kehit-
yshankkeilla. Tällä hetkellä on käyn-
nissä Pyörällä kuuhun – pyörämatkai-

lusta uusi matkailuelinkeinon edistä-
jä maaseudulla -hanke yhteistyössä 
Raahen seudun kehityksen kanssa. 
Toinen hankevuosi on juuri käynnis-
tynyt ja innolla odotamme pitkän ret-
keilyreitistön julkaisua. Ja seuraava 
hanke on jo suunnittelupöydälläm-
me! 

Yhteistyö on myös matkailussa 
avainasemassa. Visit Liminka on mu-
kana Oulun matkailu Oy:n alueelli-
sessa yhteismarkkinoinnissa Pohjo-
lan rengastien tuotebrändin alla. Poh-
jolan rengastie on uusi matkailijan 
kokemusrikas reitistö Oulun seudul-
la. Pohjolan rengastiellä on omat verk-
kosivut ja verkkokauppa. Myös Hel-
singin matkamessuilla olimme Poh-
jolan rengastien yhteisosastolla. 

Matkailun kehittäminen ja matka-
kohteen markkinointi on jatkuvaa, 
keskeytymätöntä työtä, joka ei voi ol-
la vain projekti. Yhteisiä valintoja mat-
kailun merkityksestä on tehty, kun 
olemme nostaneet matkailun Limin-
gan kuntastrategian yhdeksi kärki-
toimialaksi. Myös paikallisten palve-
lut paranevat samalla, kun kehitäm-
me matkailupalveluja. Tavoitteenam-
me Limingan matkailussa on olla yk-
si luonto- ja teemamatkailun kärki-
kohde Pohjois-Suomessa ja profiloi-
tua kestävän kansainvälisen matkai-
lun kohteena. Lisäksi tavoitteenam-
me on, että matkailijat viipyisivät pi-
dempään ja palvelutarjonta olisi mo-
nipuolisempaa. Tavoitteisiin päästäk-
semme tarvitsemme saumatonta yh-
teistyötä päättäjien ja paikallisten yrit-
täjien kanssa. Olethan rohkeasti yh-
teydessä!

Hanna-Leena Korhonen
Matkailupäällikkö 
hanna-leena.korhonen@liminka.fi 

#SuomenKekseliäinKunta

Limingan matkailu kehittyy, oletko valmis? 
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Avantouimaan pääsee nyt lämpömattoja pitkin
Rantakylän avantouintipaikka sai pa-
ri viikkoa sitten kauan kaivatut läm-
pömatot. Mattojen tulon myötä avan-
touintikokemuksesta saadaan tehtyä 
entistä mielyttävämpi, eikä esimer-
kiksi avantouintikengille ole niin suur-
ta tarvetta.

– Onhan tämä huikea parannus 
käyttömukavuuteen, kun jalan alla 
on sula ja miellyttävältä tuntuva mat-
to, kertoo aktiivisesti avantouintia har-
rastava Kaisa Salmu.

Ratkaisu parantaa talviuimareiden 
turvallisuutta, sillä vedestä noustes-
sa laiturille tulee yllättävän paljon vet-
tä, joka pakkaskeleillä jäätyy nopeas-
ti liukkaaksi pinnaksi. Myös kunnos-

sapidon kannalta lämpömattojen 
käyttöönotto on helpottava asia.

– Lämpömatot helpottavat uinti-
paikan kulkuväylien jäänpoistoa to-
della paljon, eikä jäätä pääse edes 
syntymään niin paljon. Myös hiekan 
kulkeutuminen pukutiloihin on vä-
hentynyt selkeästi mattojen asenta-
misen jälkeen, kertoo liikuntapaikka-
mestari Pekka Tervo. 

Lämpömattojen asentamisessa on 
huomioitu energiansäästötoimet, ja 
ne ovat päällä vain tarvittaessa. Vuo-
sittainen energiankulutus jää avan-
touintikauden aikana maltilliseksi ja 
vähentynyt huoltotarve kompensoi 
syntyviä kustannuksia.

Oululainen Katariina Huikari ja liminkalainen Kaisa Salmu iloitsevat uusista läm-
pömatoista. Lämpimään pukukoppiin pääsee avainrannekkeella, joka kulkee näp-
pärästi mukana pulahtamaan. Rannekkeen voi lunastaa osoitteesta liminka.asio.fi.
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Digivartti
VARAA DIGIOPASTUSAIKA

Haluaisitko tutustua kirjaston
epalveluihin tai kaipaatko apua arjen

pienissä digipulmissa? 
Varaa digiopastusaika kirjaston

asiakaspalvelusta.
 

Opastusaika on n. 15-30 minuuttia, ja
mukaan kannattaa ottaa oma

mobiililaite.

Lisätietoja ja ajanvaraus: 
Limingan kirjasto 

050 318 2044
limingan.kirjasto@liminka.fi

 

POIKKEUKSET AUKIOLOISSA:

 

LIMINGAN KIRJASTO: 

22.3.-2.4.2023. 

omatoimikirjasto suljettu eduskuntavaalien

äänestyksen vuoksi.

Kirjaston lehtisali käytössä vain rajoitetusti

 

TUPOKSEN KIRJASTO

 Suljettu talvilomaviikolla vko 10 (6.-12.3.)

LISÄTIEDOT: 

FACEBOOK.COM/LIMINGANKIRJASTO

www.LIMINKA.FI/KIRJASTO

INSTAGRAM: @LIMINGAN_KIRJASTO

LIMINGAN KIRJASTOJEN

AJANKOHTAISET:

Haluatko 
mukaan 
tekemään 
teatteria?

Kamarimusiikkia Limingan kesään!

Limingan Kamarisoitto on uusi mu-
siikkifestivaali, joka tarjoaa neljän kon-
sertin kokonaisuuden kesäkuun toi-
sella viikolla. Tapahtuman toteuttaa 
Limingan Kamarisoitto ry tiiviissä yh-
teistyössä Limingan kunnan kanssa. 
Festivaali-idean taustalta löytyy limin-
kalaislähtöinen, Helsingin kaupungi-
norkesterissa soittava viulusti, Krista 
Rosenberg.

– Idea festivaalin perustamiselle läh-
ti halusta kehittää uusi klassisen mu-
siikin tapahtuma Limingan monikym-
menvuotisen musiikkileiriperinteen 
päätyttyä. Idea oli mielessä kytevänä 
useamman vuoden ajan ennen kuin 
uskalsin tarttua tuumasta toimeen, 
mutta nyt ensimmäisen Limingan Ka-
marisoiton järjestelyt ovat jo hyvässä 
vauhdissa ja odotan festivaalin ensim-
mäistä kesää innolla.

Konsertit on tarkoitettu kaikille klas-
sisesta musiikista pitäville ikään kat-
somatta. Tapahtumaa kannattaa lä-
hestyä ennakkoluulottomasti ja ma-
talalla kynnyksellä, Rosenberg kan-
nustaa.

– Konsertteihin valitut teokset ovat 
hyvin helposti lähestyttäviä ja jokai-
sessa konsertissa on vähintään yksi 
erittäin tunnettu tai suosittu teos. Oh-
jelmisto on suunniteltu mahdollisim-
man kutsuvaksi ja erityisesti ensiker-
talaisen konserttikävijän näkökulmas-
ta kuulijaystävälliseksi.

Konserttiliput tulevat myyntiin Ti-
ketti-lippupalvelun kautta alkuvuo-
desta. Pääasiallisena tapahtumapaik-
kana toimii Heikki Sarvela -sali. Täysin 
uudistettu konserttisali sijaitsee Li-
mingan keskustassa lukion yhteydes-
sä osoitteessa Linnukkatie 3.

– Tila on akustiikaltaan yksi Suomen 
parhaista kamarimusiikkisaleista. Uu-
den konserttisalin nouseva katsomo 
on 320-paikkainen, ja lisäpaikkoja on 
mahdollista kalustaa irtotuoleilla yli 
sadalle. Salin valaistus ja audiovisuaa-
linen laitteisto on huippuluokkaa, ker-
too Limingan seudun musiikkiopis-
ton rehtori Jukka Pietilä.

Myös esteettömyys on otettu suun-
nittelussa huomioon. Heikki Sarvela 
-salissa järjestettäviin tapahtumiin 
pääset näppärästi kauempaakin: ai-
van salin tuntumassa on hyvät pysä-
köintitilat ja tarpeen vaatiessa lisää 
parkkipaikkoja löytyy vain kivenhei-
ton päästä Krankka-areenan tai La-
keustalon pysäköintialueilta. Myös 
bussipysäkki sijaitsee salin läheisyy-
dessä.

Limingan Teatteriyhdistys Lite ry toteut-
taa ensi kesänä Abrahamin kulttuuripuis-
tossa yhteistyössä Limingan kunnan kans-
sa tragikoomisen perhehistoriikin, joka si-
joittuu 50-luvun lopulta vuosituhannen 
vaihteeseen. Aina joku eksyy on kertomus 
perheestä, sen menettämisestä, anteeksi-
annosta ja sen vaikeudesta, mutta myös 
itsensä löytämisestä. Näytelmä on totuu-
denmukainen ja raastava, mutta samaan 
aikaan haikea ja elämänmyönteinen ko-
medialla ja kommelluksilla höystetty tari-
na elämästä. Reko Lundánin kirjoittaman 
näytelmän ohjaa Hiski Toikkanen. Cas-
ting-tilaisuus järjestetään lauantaina 11.2. 
klo 12.00 alkaen Limingan Taidekoulun 
teatteritila Veistolassa. Ilmoittautumiset 
osoitteeseen: litery2021@gmail.com



7LIMINGAN KUNTATIEDOTE#SuomenKekseliäinKunta

Tekijät tutuksi:  
Päivi Keltanen

Limingan kunnan uusi hallintojohtaja Päivi 
Keltanen on kunta-alan konkari, jonka 
sielunmaisema löytyy lakeuksilta ja asunto-
vaunu tunturin juurelta. 

Kuka olet?
Olen Päivi Keltanen ja ikää minulla on muutama vuosi 
yli neljänkympin. Olen kotoisin naapurikunnasta Tyrnä-
vältä, jonne olen myös paluumuuttanut vastoin nuoruu-
den suunnitelmiani reilu kymmenen vuotta takaperin.  
Liminka on minulle tuttu paikka jo lapsuudesta. Äitini 
on syntyjään liminkalainen ja lapsuuden kesät ja pidem-
mät lomat olen viettänyt Limingan kirkonkylällä mum-
moni hellässä hoivassa. Lakeus on sielunmaisemani, jos-
sa tunnen olevani kotonani. Perheeseeni kuuluu mies 
ja kaksi tytärtä. 

Työtehtävät
Aloitin Limingan kunnan palveluksessa vuoden alussa 
loppiaisen jälkeen eli olen virkaiältäni vielä varsin nuori. 
Kunnassa tehtäviini kuuluu monipuolisia kunnalliseen 
päätöksentekoon liittyviä valmistelu- ja toimeenpanoteh-
täviä, esihenkilö- ja hankintatehtäviä sekä laajemmin 
kunnan toiminnan prosesseihin liittyviä kehittämisteh-
täviä. 

Teen laaja-alaisesti yhteistyötä luottamushenkilöiden 
kanssa ja tehtäviini kuuluu myös sihteerin tehtävät val-

tuuston ja kunnanhallituksen kokouksissa. Hallintojoh-
tajan tehtäviä olen tehnyt aiemmin Utajärven kunnas-
sa, jossa työskentelin erilaisissa tehtävissä viimeiset yh-
deksän vuotta ennen siirtymistäni Liminkaan. 

Näin rentoudun
Elän tällä hetkellä elämän ruuhkavuosia. Arki on kahden 
harrastavan lapsen ja työssäkäyvän vanhemman per-
heessä varsin hektistä. Vapaa-ajalla käyn kuntosalilla, toi-
min autonkuljettajana tytärten harrastuksiin ja hiihdän 
näiden perässä joko pertsa- tai laskettelusukset jalassa. 
Olemme perheen kanssa myös karavaanareita ja meil-
lä on asuntovaunu kausipaikalla Suomen eteläisimmän 
tunturin juurella, jossa arki unohtuu. Myös äänikirjat ovat 
oiva tapa rentoutua. 

Ensi kevään eduskuntavaaleissa on uudet äänestyspai-
kat sekä kirkonkylällä että Tupoksessa, kertoo tietohallin-
tosihteeri ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Raija Karja-
lainen.

– Ennakkoäänestämään pääsee Limingan kirjastossa 
22.–28.3. Varsinaisena vaalipäivänä 2.4. äänestyspaikkoi-
na toimivat Limingan ja Tupoksen kirjastot. Aikataulut il-
moitetaan myöhemmin kunnan nettisivuilla.

Vaalit uusissa äänestys-
paikoissa 

vakituiseen hallintosihteerin toimeen Limingan kunnan 
konsernipalveluihin. Hae 5.2. mennessä – lisätietoa 
osoitteesta liminka.fi.

Etsimme joukkoomme sinua 
kunnallishallinnosta innostunut 
toimistoalan ammattilainen

Kuntalaisilla on mahdollisuus seurata kokousta Lakeusta-
lolla (2. krs), Liminganraitti 10.

Esityslista sekä kokouksen tarkastettu pöytäkirja pide-
tään nähtävänä kunnan internet-sivuilla osoitteessa 
www.liminka.fi/päätöksenteko/ esityslistat ja pöytäkirjat.

Liisa Kylmänen 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Limingan kunnanvaltuuston kokous 
ma 6.2.2023 klo 17.00 Lakeustalolla

Talvinen tervehdys!

Tervetuloa tutustumaan ja ideoimaan kanssam-
me uudistettavia viheralueita työpajan merkeis-
sä Limingan kirjaston lukusaliin torstaina 2.2.2023 
klo 18–20.00.
Olemme Limingassa suunnittelemassa Katrin-
kedon, Suninhaan sekä Ylipään alueen puisto-
ja. Illassa tutustumme uudistettavien kohteiden 
nykytilaan ja pohdimme työpajojen kautta, mil-
laisia nämä puistot voisivat olla. Katrinkedon leik-
kipuisto on nyt suunnitteluvaiheessa ja tilaisuu-
den alussa on suunnitelman luonnoksen esitte-
ly.  Otamme mielellämme vastaan hyviä ideoi-
ta näiden alueiden kehittämiseen. Osallistumal-
la työpajaan olet mukana toteuttamassa viher-
verkostosuunnitelmaa.

Ystävällisin terveisin,
Marja-Riitta Vavuli- Kiviniemi, 
liikelaitosjohtaja, maisemasuunnittelija
Sari Honka, puistopuutarhuri

Limingan kunta

Ota kevät vastaan liikkuen!
Limingassa on monia mahdollisuuksia:
Liminkalaisten liikuntavuoro parillisina viikkoina 
Tupoksessa sekä kirkonkylällä

0 liikuntamahdollisuuksien kokeilua jokaiselle
 kuntalaiselle
0 lue tarkemmat tiedot kunnan internet-
 sivuilta kohdasta liikuntapalvelut ja 
 perheliikunta

· Ikääntyvän väestön liikuntamahdollisuuksien
 kalenteri luettavissa ja ladattavissa  kunnan 
 internetsivuilta kohdasta liikuntapalvelut ja 
 soveltava liikunta

· Kuntosalin ja avantouintipaikan käyttöoikeuden
  hankkiminen tai liikuntavuoron varaaminen 
 onnistuu ajasta tai paikasta riippumatta 
 osoitteesta liminka.asio.fi

· Muistathan, että latujen, ulkojääalueiden ja 
 muiden liikuntapaikkojen kunnossapitotiedot
 voit tarkastaa osoitteesta 
 https://liminka.fluentprogress.fi/outdoors/

Mikäli kaipaat apuja liikunnan aloittamiseen tai ylei-
seen jaksamiseen, muista myös avoin ja maksuton 
elintapaohjaus. Tästä löydät lisätietoa kunnan in-
ternetsivuilta kohdasta liikuntapalvelut ja elintapa-
ohjaus.

Limingan seurakunnan
ELÄKELÄISTEN RYHMÄTOIMINTA

kevät 2023

Seurakuntakerho
seurakuntatalolla 
keskiviikkoisin 
klo 12-13.30

Kerho Jussilassa
kerran kuukaudessa tiistaina
klo 13-14.30

Kerho Niittypirtillä
n. kerran kuukaudessa maanantaina
klo 13-14.30

Kerhot ovat kaikille avoimia ryhmiä. Niihin sisältyy hartaus, 
kahvit ja vaihtuvaa muuta ohjelmaa. 
Lämpimästi tervetuloa ryhmiin! Lisätietoja Heini Karhumaa 
p. 040 752 1226

Tänä vuonna 70 ja 80 vuotta Tänä vuonna 70 ja 80 vuotta 
täyttävät täyttävät 

seurakuntalaiset seurakuntalaiset 

Paljon onnea ja Jumalan Siunausta. Paljon onnea ja Jumalan Siunausta. 

Yhteiset syntymäpäivät pidetään 30.8.2023. Yhteiset syntymäpäivät pidetään 30.8.2023. 
Saatte lähempänä juhlaa kutsun tilaisuuteen.Saatte lähempänä juhlaa kutsun tilaisuuteen.
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Valtakunnallisesti keittiöbiojätteen 
erilliskeräysvelvoite laajenee heinä-
kuusta alkaen jokaiselle asuinkiin-
teistölle yli 10 000 asukkaan taaja-
missa. Lakeuden EKOn aluetta tämä 
ei koske, sillä alueella ei ole yli 10 000 
asukkaan taajamaa. Sen sijaan La-
keuden EKOn jätehuoltomääräykset 
velvoittavat keittiöbiojätteen erillis-
keräykseen vähintään neljän huo-
neiston kiinteistöillä, kertoo ympä-
ristösuunnittelija Tanja Sarkkinen.

– Keittiöbiojätteen erilliskeräys kan-
nattaa joka tapauksessa! Se paran-
taa merkittävästi polttokelpoisen jät-
teen laatua ja hyödynnettävyyttä. 
Erilliskeräyksen myötä myös haise-
vat kotiroskikset ovat historiaa.

Biojätteen voi kompostoida kom-
postorissa tai kerätä erilliseen jäte-
astiaan. Erilliseen jäteastiaan kerä-
tyn biojätteen tyhjennyksestä sovi-
taan jätekuljetusyrityksen kanssa. 
Kompostoinnista tulee tehdä kom-
postointi-ilmoitus osoitteessa asioin.
fi.

– Kompostointi-ilmoitus on voi-
massa viisi vuotta ja ilmoitus tulee 
tehdä, vaikka kompostoinnin olisi 
aloittanut jo aiemmin. Ilmoitusvel-
vollisuus koskee kaikenkokoisia kiin-
teistöjä. Puutarhajätteen kompos-
toinnista ei tarvitse ilmoittaa, Sark-
kinen tarkentaa.

Kompostorin vaatimukset
Biojätettä saa kompostoida vain si-
tä varten suunnitellussa lämpöeris-
tetyssä, hyvin ilmastoidussa, kestä-
vässä ja suljetussa kompostorissa. 
Näin esimerkiksi rotat ja oravat eivät 
pääse kompostoriin.

– Kompostijätteestä syntyvä nes-
te ei saa päästä suoraan maahan. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, et-
tä jos kompostorin pohjassa on rei-
kiä tai esimerkiksi verkko, tulee kom-
postorin alle lisätä tiivis alusta tai 
haihdutuspohja. Kesäaikaiseen kom-
postointiin riittää lämpöeristämätön 
kompostori.

Biojätteen käsittelyyn voidaan 
käyttää myös bokashia eli biojätteen 
hapattamista. Hapattamista varten 
tarvitaan siihen suunniteltu välineis-
tö.

Biojäte- ja komposti-
kimpat
Biojätettä syntyy kotitalouksissa 
usein melko vähän biojäteastian ko-
koon ja tyhjennysväliin nähden. Lä-
hekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat 
hankkia yhteisen jäteastian, joka si-
joitetaan jollekin kimppaan kuulu-
valle pihalle. Astian tyhjennyksestä 
sovitaan jätekuljetusyrityksen kans-
sa ja kustannukset jaetaan. Biojäte-

kimpasta ei tarvitse tehdä ilmoitus-
ta Lakeuden EKOlle.

– Lämpökompostorinkin voi hank-
kia naapurin kanssa yhdessä. Tässä 
tapauksessa tehdään kompostoin-
ti-ilmoitus, johon merkitään yhteis-
kompostointiin kuuluvat kiinteistöt.

Kun polttokelpoinen jäte sisältää 
biojätettä, jäteastian tyhjennysväli 
on enintään kaksi viikkoa kesäaikaan 
eli touko-elokuussa, ja neljä viikkoa 
talviaikaan eli syys-lokakuussa. Bio-
jäteastian tyhjennysvälit ovat samat.

– Silloin puolestaan, jos polttokel-
poinen jäte ei sisällä biojätettä, jäte-
astian tyhjennysvälin voi sopia enin-
tään 12 viikkoon jätekuljetusyrityk-
sen kanssa. Tällöin kiinteistöllä joko 
kompostoidaan biojäte tai kiinteistö 
on sopinut biojätteen keräyksestä jä-
tekuljetusyrityksen kanssa.

Polttokelpoisen jätteen tyhjennys-
väliin voi hakea pidennystä Lakeu-
den EKOlta jopa 26 viikkoon saakka, 
mikäli kiinteistöllä lajitellaan kaikki 
jätteet eli biojäte, pahvi, paperi, pak-
kausmuovi ja -metalli.

Kompostointi-ilmoituksen 
teko koskee kaikkia 

kompostoivia kotitalouksia 
ja ilmoitus tulee tehdä 

31.3. mennessä.

Biojätteen erilliskeräys kannattaa!

Poistotekstiilit ovat rikkinäisiä tai loppuun kulutettuja 
vaatteita ja kodintekstiilejä, jotka eivät kelpaa enää sel-
laisenaan käytettäväksi.

– Poistotekstiilikeräyksen kautta kotitalouksien käyt-
tökelvottomat tekstiilit hyödynnetään esimerkiksi kier-
rätyskuituna, kertoo ympäristösuunnittelija Tanja Sark-
kinen Lakeuden EKOsta.

Sen sijaan käyttökelpoiset vaatteet ja kodintekstiilit 
eivät ole poistotekstiiliä.

– Käyttökelpoiset vaatteet ja kodintekstiilit eivät kuu-
lu poistotekstiilikeräykseen vaan ne toimitetaan uudel-
leenkäyttöön sellaisenaan. Hyväkuntoisia tekstiilejä voi 
esimerkiksi myydä kirpputoreilla tai antaa lahjoitukse-
na yksityishenkilöille tai järjestöille.

Esimerkiksi vaatekeräyksiin erikoistunut UFF-järjestö 
vastaanottaa kotitalouksien käyttökelpoiset vaatteet, 
kodintekstiilit, asusteet, laukut, kengät ja lelut keräys-
pisteissään, joita löytyy jokaisesta Lakeuden EKOn kun-
nasta. Limingan keräyspisteet löydät osoitteista Vesika-
rintie 14, Pitkäkoskentie 15 ja Tupoksentie 12. 

Jos tekstiili ei ole enää käyttökelpoinen, toimi näin:
– Tuo kuivat ja puhtaat, käyttökelvottomat vaatteet ja 

kodintekstiilit vastaanottopisteisiin suljetussa, tiiviissä 
muovipussissa tai jätesäkissä. Jos tekstiilit eivät sovellu 
poistotekstiilinä kierrätykseen, ne lajitellaan polttokel-
poiseen jätteeseen.

Vastaanottopisteeseen voit tuoda kuivat ja puhtaat 
käyttökelvottomat tai rikkinäiset vaatteet ja kodinteks-
tiilit sekä kangastilkut. Kosteat, homeiset, öljyiset ja vah-
vasti haisevat tekstiilit, matot, kengät, laukut sekä tyy-
nyt ja peitot kuuluvat puolestaan polttokepoiseen jät-
teeseen. 

Poistotekstiiliä vastaanotetaan Lakeuden EKOn 
jätepisteillä aukioloaikojen puitteissa. 

Limingassa osoite on Ratahaka 8 B. 
Jätepiste on avoinna 

maanantaista perjantaihin klo 12–18.

Lähde: Lakeuden EKO

Poistotekstiilejä otetaan 
nyt vastaan! 


