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Koulu – lasten ja  
nuorten hyvinvointilaitos
Median kestoviesti viime aikoina 
on ollut lasten ja nuorten mielen-
terveysongelmat ja ahdistus.  Ke-
vään 2020  koronasulku etäkoului-
neen ja harrastustaukoineen syn-
nytti hyvinvointi- ja osaamisvajet-
ta. Korona aiheutti yleistä mökkiy-
tymistä koululaisille ja kotona työs-
kenteleville vanhemmille. Ketään 
ei oikein voinut tavata tai minne-
kään mennä koronarajoitusten tai 
koronapelon vuoksi. Venäjän yllä-
tyshyökkäys Ukrainaan lisäsi ah-
distusta ja huolta tulevasta.

Koulun merkitys valtakunnan 
merkittävimpänä hyvinvointilai-
toksena on valjennut muillekin 
kuin opettajille. Koulu ei ole vain 
oppimisen ja kasvun paikka.  Kou-
luun tullaan tapaamaan kaverei-
ta, harrastamaan, syömään ravit-
seva, lämmin ateria, oppimaan 
hyviä elintapoja ja saamaan oh-
jausta ja tukea luotettavilta aikui-
silta. Koulu tarjoaa turvallisen päi-
värutiinin. 

Koulu tekee taas tehtävänsä, 
kun hyvinvointikuoppaa täyte-
tään. Rehtori Satu Kemppainen 
kertoo tässä kuntatiedotteessa, 
kuinka Limingassa on rakennet-
tu koronan varjossa oppilaan hy-
vinvointipolkua ykköseltä perus-
opetuksen päättövaiheeseen ja 
saatu hankeresurssilla käsipareja 
niiden oppilaiden tueksi, jotka ei-
vät oikein jaksa edes tulla kou-
luun.  Opettajiakaan ei ole jätet-
ty yksin venymään lasten haas-
teiden mukana. Mentoriopettaja 
Sari Kärki avaa työtään mentori-
na, joka tulee luokkaan opettajan 
kumppaniksi ratkomaan yksittäi-
sen oppilaan tai koko luokan pul-
mia. OAJ:n hyvinvointirahastosta 
kesäkuussa saatu hanketuki mah-

dollistaa suunnitelmallisen 
työn opettajien ja rehtorei-
den hyvinvoinnin vahvis-
tamiseksi. 

Lasten ja nuorten oh-
jattu harrastustoimin-
ta toteutuu mallikkaas-
ti. Harrastusten pariin 
on saatu ennätykselliset 
80 prosenttia Limingan 
peruskoululaisista. Tuleva-
na syksynä Opetus- ja kult-
tuuriministeriön harrastami-
sen Suomen malli käynnistyy Li-
mingassa jo kolmannen kerran. 
Koordinaattori Linda Jaakkola 
luotsaa myös jatkossa HaLi3-han-
ketta, joka tulee entistä ehompa-
na. 

Lapsiystävällinen kunta -toi-
mintamallin mukaisesti lapsia ja 
nuoria on kuultu ja otettu parem-
min mukaan kunnan ja kump-
paneiden toiminnan suunnitte-
luun. Lapsivaikutusten arviointia 
on tehty nuorisotalojen aukiolo-
aikojen parantamiseksi. Nuoriso-
valtuutettujen ääni on kuulunut 
toisen asteen opiskelijoiden toi-
veissa höntsäliikuntavuoroista ja 
lukiolaisten kerhoista HaLi-mal-
lin mukaan.  Liikuntapalvelupääl-
likkö Janne Laamanen avaa näil-
lä sivuilla laajemminkin kunnan 
liikunta- ja elintapaohjausta. 

Nuorisovaltuuston edustajat 
ovat osallistuneet myös lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman 
tekoon. Limingan hyvinvointi-
suunnitelmaa on valmisteltu luot-
tamushenkilöiden ja virkamies-
ten yhteistyönä lokakuusta läh-
tien. Hyvinvointisuunnitelma ra-
kentuu elinkaaren mukaisiin 
osioihin – lapset ja nuoret, työi-
käiset ja ikäihmiset. Kunkin ikä-
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ryhmän hyvinvoinnin parissa 
ahertaa alatyöryhmä, jossa on 
mukana edustajia myös yhdis-
tyksistä ja seuroista, kuten nuo-
risovaltuustosta ja vanhus- ja 
vammaisneuvostosta. 

Lukiolaiset ja henkilökunta 
odottavat kovasti syksyllä tapah-
tuvaa siirtymistä saneerattuun 
lukioon, josta myös musiikkiopis-
to saa toimivat tilat.  Elokuun puo-
leen väliin ajoittuu myös Limin-
gan superviikonloppu Vilho Lam-
pi -seminaareineen ja Suur-Li-
mingan markkinoineen.

Syksy on uusien avausten ai-
kaa. Lakeuden kansalaisopiston 
kursseista tai Limingan liikunta-
tarjonnasta voi löytyä mukava 
harrastus. Itse olen elvyttänyt 
muutamia vuosikymmeniä uinu-
nutta akustisen kitaran soittoa 
kansalaisopiston ryhmässä viime 
syksystä lähtien. Näppäily sujuu 
jo melko mukavasti, ja monta uut-
ta ystävää on löytynyt harrastuk-
sen parista. 

Päivi Mäki
sivistysjohtaja

 

Limingan kunnan

sähköisten palvelujen

opastus. 

Tule kysymään apua

oman laitteen

digipulmissa!
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Johan nyt on markkinat!

– Nyt toista kertaa pidettävän tapahtu-
man teema kietoutuu Limingan hienoon 
historiaan Suur-Liminkana, 1500-luvun 
emäpitäjänä ja hallintoalueena, joka ulot-
tui läpi Hailuodon, Oulunjokilaakson ja 
Kainuunkin, tiivistää Päivi Kennilä Limin-
gan Yrittäjät ry:stä.

Käsityötuotteiden ja muiden ainutlaa-
tuisten myyntituotteiden ohella markki-

noilla on luvassa monenlaista näkemistä ja 
kokemista kaikille. Markkinoita juontaa Li-
mingan historian suurmies, nuijasotapääl-
likkö Hannu Krankka (Sauli Pahkasalo).

Krankan lisäksi heräävät henkiin myös 
monet muut Limingan merkkihenkilöt, 
jotka kiertävät alueella. Vanhassa Limin-
gassa avoinna ovat Abraham Ojanperän 

Tuleva viikonloppu on tapahtumia täynnä. Koko perheen mark-
kinat järjestetään Limingan Abrahamin kulttuuripuiston alueella 
lauantaina. Myös Viikateniiton MM-kisoihin odotetaan kävijöitä 
laajalti ympäri lähiseutua. Lapsiperheiden ehdoton vetonaula on 
maaseutunäyttely eläimineen ja traktoreineen. Päivä jatkuu vielä 
Nuorisoseuralla pidettävillä Vilho Lampi -iltamilla, jossa markki-
naväkeä tanssittavat Nope, Tallari-duo sekä OuluSeSoi.

muistokoti Aappola ja Vilho Lampi -mu-
seo ja myös aivan kivenheiton päässä Li-
mingan taidekoulu. Lapset ja nuoret pää-
sevät halutessaan osallistumaan taide-
työpajoihin.

– Myyjiä on tulossa hyvä määrä ja tar-
jolla on monenlaisia käsitöitä, ruokatuot-
teita, puutöitä, keramiikkaa ja paljon muu-
ta. Viime vuoden tapaan tarjoamme lap-
sille hattarat ja poniajelulle pääsee pien-
tä maksua vastaan, listaa Kennilä.

Vetonaulana myös lasten  
maaseutunäyttely
Koko perheelle suunnattua ohjelmaa on 
mukana muutenkin runsain mitoin. Lasten 
maaseutunäyttelyn järjestävät yhteistyönä 
Limingan ja Lumijoen 4H-yhdistykset.

– Tapahtumassa tuodaan maaseudun 
moninaisuus ja mahdollisuudet kaikkien 
ulottuville tiedon ja tekemisen muodossa. 

Nimestään huolimatta lasten maaseutu-
näyttelyyn ovat kaikki tervetulleita ja  
jokaiselle kävijälle on varmastikin tarjolla 
jotain uutta tietoa ja uusia kokemuksia. 
Näyttelyyn ei ole pääsymaksua, mutta voit 
ottaa muutaman euron mukaan ongintaa 
ja arvontaa varten, vinkkaa Laura Nissilä 
Limingan 4H-yhdistyksestä.

Esittely- ja toimintapisteitä voi kiertää 
oman aikataulun mukaan ja halutessaan 
osallistua vaikka kepparikisoihin. Pappi-
lan edestä löytyvän peltoalueen perältä 
pidettävästä maaseutunäyttelystä löytyy 
traktoreita, eläimiä, kädentaitopisteitä, 
koiraharrastusnäytöksiä, metsätietoa  
hävikkiruoka- sekä kalastusneuvontaa.

Päivän kruunaa perinteinen Niittypäi-
vä ja viikateniiton MM-kisat markki-
na-alueen läheisellä pellolla, kertoo Reijo 
Timperi LC Liminka-Liminganlahdesta.

– MM-kisoissa kilpaillaan henkilökoh-
taisissa sarjoissa ja joukkuekilpailujakin 
on tiedossa. Kotiseutu ja liminkalaisuus 
näyttävät parhaat puolensa. Perinteisesti 
tapahtumassa tuuletetaan myös kansal-
lispukuja.

Iltamaperinnettä jatketaan markkina-
päivän päättävissä Vilho Lampi -iltamis-
sa lauantaina Limingan Nuorisoseuran-
talolla, kertoo kirjasto- ja kulttuurijohta-
ja Janne Nevala.

– Aappo-klubin puolella järjestettävis-
sä iltamissa on pääpaino tällä kertaa mu-
siikissa. Esiintymässä musiikkikasvatta-
jien OuluSeSoi-yhtye, kovassa nousussa 
oleva folk-bändi NOPE ja kansanmusiik-
kilegenda Tallari, joka tällä kertaa esiin-
tyy duo-kokoonpanolla.

Superviikonloppu starttaa jo perjantai-
na Limingan Taidekoululla pidettävällä 
Vilho Lampi -seminaarilla. Asiantuntijoi-
den luennoissa pureudutaan Lammen 
taiteeseen, sekä siihen historialliseen ajan-
jaksoon, jonka aikana hän elämäntyönsä 
teki.

Koulukoutsi Juha-Matti Heinonen pyrkii siihen, 
että koulumaailmassa kaikilla olisi hyvä olla
Oululainen Juha-Matti Heinonen, 26, 
aloitti Liminganlahden ja Tupoksen kou-
lujen koulukoutsina helmikuun 2022 alus-
ta. Tätä ennen hän ehti sijaistaa Oulussa 
erityiskoulujen koulunkäynninohjaajana 
sekä toimia parisen vuotta ohjaajana Li-
mingan koulutuskeskuksen erityisen huo-
lenpidon osastolla.
Tavallisesti Heinosen työpäivä alkaa kier-
tämällä sellaisten oppilaiden kotona, joil-
la on syystä tai toisesta kertynyt poissa-
oloja.

 –  Sellaisina aamuina, kun oppilaalla 
on haasteita päästä kouluun, vanhempi 
voi olla minuun yhteydessä, ja minä tu-
len käymään heidän kotonaan. Voimme 
jutella oppilaan kanssa mikä poissaolon 
syy on, painaako jokin mieltä, eli mikä luo 
sen haasteen, ettei kouluun voi lähteä. 

Pyrkimys on saada oppilas palaamaan 
kouluympäristöön. Heinosen tavoite on 
madaltaa kynnystä – etenkin jos poissa-
oloa on kestänyt jo tovin. Oppilas voi al-
kuun tehdä koulutehtäviä Heinosen huo-
neessa, tai vaan istua juttelemassa hä-
nen kanssaan. Tärkeintä on luoda oppi-
laalle turvallinen ympäristö ja miettiä yh-
dessä, miten tilanteesta mennään eteen-
päin.

Poissaolojen taustalla on monia syitä. 
Usein ajatellaan niiden olevan kiusaamis-

ta tai mielenterveysongelmia, mutta Hei-
nosen mukaan kyse voi olla esimerkiksi 
jostain yksittäisestä oppiaineesta tai opet-
tajasta. Yllättävän usein syy on sosiaali-
sissa kohtaamisissa. Tällainen saattaa ol-
la vaikkapa luokan edessä pidettävä pu-
he tai esitelmä, mikä saa oppilaan vält-
tämään tiettyjä aineita tai jättämään jo-
pa kokonaisia koulupäiviä välistä. 

Omat vahvuudet  
työvälineenä
Työn aloittaminen kesken lukuvuoden 
toi omat haasteensa, mutta nyt Heino-
nen odottaa innolla alkavaa syysluku-
kautta.

–  Ehkä tämä ensimmäinen kevät me-
ni tutustuessa ja opetellessa. Poissaolot 
ovat kuitenkin ne, joiden parissa toimin, 
niin on helpompi, kun pääsee heti luku-
vuoden alusta niitä seuraamaan ja ole-
maan kärryillä, missä mennään.

Ennen koulukoutsina aloittamista Hei-
nonen ehti pyörähtää myös hetken Nor-
jassa. Urheilusta ja etenkin pallopeleistä 
pitävän Heinosen oli tarkoitus pelata sa-
libandya ja tehdä oman alan töitä, mut-
ta jälkimmäinen ei ottanut toteutuak-
seen, joten hän palasi vuoden alussa ta-
kaisin Suomeen. Liikunnallisuus näkyy 
myös hänen työotteessaan.

– Esimerkiksi keväällä sovimme muu-
taman aamupoissaoloja kerryttäneen 
oppilaan kanssa kuukauden jakson, jon-
ka he olisivat koulussa, ja sen kunniaksi 
menimme puoleksitoista tuntia pelaile-
maan salibandya niin, että olin maalissa. 
Tällä tavalla pyrin omia vahvuuksia työs-
sä hyödyntämään. 

Heinonen veikkaa, että myös tuleva-
na lukuvuonna tullaan näkemään luok-
kien välisiä kisailuja ja turnauksia.

Hektiseen kouluarkeen  
hauskuutta
Heinoselle oli jo lukion loppupuolella sel-
vää, että hän haluaa ihmisläheiseen työ-
hön, mutta suuntautuminen hoito- ja so-
siaalipuolen välillä oli vielä harkinnassa. 
Oulun ammattikorkeakoulu tarjosi rat-
kaisun sosionomin tutkintolinjan muo-
dossa, sillä tutkinto avaisi laajoja työllis-
tymismahdollisuuksia.

Heinonen kokee, että hänen ikänsä on 
nykyisessä työssä etu.  

–  Ikäero nuoriin ei ole niin merkittävä, 
joten minun on helppo samaistua hei-
hin ja heidän minuun. Joissakin töissä, 
esimerkiksi lastensuojelupuolella, kor-
keampi ikä toisi tarvittavaa auktoriteet-
tia, mutta tässä työssä pyrin olemaan 
enemmänkin tukena ja kaverina.

Heinosella on tavoitteena estää omal-
la toiminnallaan nuorten koulupudok-
kuuksia tai syrjäytymistä. 

–  Koulumaailma on hektistä ja mo-
nesti suorittamista aineesta toiseen. Ha-
luaisin tuoda siihen arkeen jotakin yli-
määräistä hauskaa. Sitä voi olla esimer-
kiksi visailut, pingiskisat tai muu vastaa-
va virike, joka herättäisi oppilaan päässä 
ajatuksen kouluun menosta. Vaikka ei 
muuten huvittaisi tulla paikalle, siellä oli-
si se Kahoot-tietovisa, mistä saattaisi voit-
taa jonkin pienen palkinnon.

Koulukoutsi Juha-Matti Heinonen pyrkii 
olemaan oppilaiden tukena ja kaverina.

Kasvun 
tiellä
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Varhaiskasvatuksen pula osaavasta hen-
kilökunnasta on valtakunnallinen haas-
te. Oulun seudulla kunnat ja yksityiset 
toimijat kilpailevat samoista työntekijöis-
tä erilaisten vetovoima- ja pitovoimate-
kijöiden avulla, kertoo varhaiskasvatus-
johtaja Sari Supperi. 

– Me Limingan kunnassa vastasimme 
varhaiskasvatuksen rekrytointihaastee-
seen pussillisella poppaskonsteja! Sadun 
Maija Poppanen on melkoinen persoo-
na, mutta ennen kaikkea aivan erinomai-
nen lasten kanssa. Poppaskonsteja-kam-
panja ammensi iloa ja väriä rekrytointi-
prosessiin. Kampanjassa totesimme, et-
tä yksikään perhe ei tule toimeen ilman 
päiväkotien ja eskareiden kasvatuskump-
paneita. 

– Minä olen täällä arjen apulaisena sekä 
opettajille, että oppilaille. Tarkoitus on, 
että pystyn omalla toiminnallani tuke-
maan, auttamaan ja vahvistamaan kou-
luyhteisöä.

Näin toteaa Sari Kärki, Liminganlah-
den, Ojanperän ja Tupoksen koulujen 
mentoriopettaja.

Kajaanista lähtöisin oleva Kärki aloitti 
opettajana Limingassa, mutta kävi välis-
sä pyörähtämässä muutaman vuoden 
Oulussa, missä mentorointia kokeiltiin 
pilottihankkeena. Hankkeesta kertyneen 
ammattitaidon Kärki toi sittemmin mu-
kanaan Liminkaan, missä mentoriopet-
tajan toimintaa on hänen johdollaan ke-
hitetty nyt toista vuotta. 

Kärki ei ole virassa ainut, joskin Suo-
men ensimmäinen virkaan vakinaistet-
tava mentoriopettaja. OAJ:lta kerrotaan, 
että mentoreita on koulutettu yli 800, 
mutta heidän työllistettävyys riippuu kun-
takohtaisesta taloustilanteesta. Kärjen li-
säksi Limingassa ovat toimineet määrä-
aikaisina mentoreina Riitta Joensuu, Ou-
ti Niemelä ja Tanja Sirviö, joista kahden 
jälkimmäisen on tarkoitus jatkaa myös 
syyslukukaudella. 

Kärki kertoo, että tarkoitus on olla läs-
nä. Hänen työnkuvansa ovat laajat ja työ-
päivät pitävät sisällään suunnittelu- ja 
yhteistyöpalavereja opettajien kanssa, 
samanaikaisopetusta, sparrausta, ohjaus-
ta ja likipitäen kaikkea, mihin opettaja-
kollegat tai oppilaat kokevat tarvitsevan-
sa tukea.

– Esimerkiksi jos opettajat lähtevät ke-

hittämään tai kokeilemaan jotakin uut-
ta, olen tukena suunnittelussa ja toteu-
tuksessa ylimääräisenä aikuisena, juttu-
kaverina ja asioiden järjestäjänä.

Mentoriopettajan työ ei rajaudu tietyil-
le luokille tai oppiaineille, vaan hän aut-
taa tasaisesti kaikkia. Kärki kuitenkin tar-
kentaa, että vaikka onkin toisinaan pitä-
mässä kaverina jotain oppitunteja, hän 
ei ole sijaisopettaja. 

Mentoroinnissa viehättää  
monipuolisuus
Aiemmin matematiikan- ja luokanopet-
tajana toiminut Kärki tietää, miten hek-
tistä opettajien arki voi olla. Hän ottaa-
kin lasten ja aikuisten antaman positiivi-
sen palautteen palkitsevana. Vastaavas-
ti hänestä on mukavaa tuoda esiin opet-
tajien omia vahvuuksia, jotka jäävät her-
kästi vähemmälle huomiolle kiireen kes-
kellä.  

Kärki kokee, että mentorin virassa saa 
myös ihan toisenlaisen kosketuksen op-
pilaisiin

–  He aistivat sen, etten ole kiinni kou-
lun ketjuarjessa, että minä pystyn lähes 
aina pysähtymään. 

Rooli on vaikuttanut myös yleiseen 
työhyvinvointiin. Kärjen kollegat kerto-
vat mentoroinnin tuoneen lisää työkalu-
ja opetuksen rakenteisiin, ja se toimii 
myös tarpeellisena linkkinä opettajien ja 
oppilaiden välillä.

– Opettajatkaan eivät enää jää yksin 
asioiden kanssa, vaan tuovat niitä enem-
män ja enemmän ilmi.

Positiivisen pedagogiikan vahvistaja  
Sari Kärki vakinaistetaan syksyllä Limingan 
kunnan mentoriopettajan virkaan

Jo nyt mentoroinnilla on saatu paljon 
aikaan, ja kouluyhteisössä koetaankin, 
että asiat liikahtavat nopeammin eteen-
päin. Liminganlahden koulun rehtori Ant-
ti Junttola tuumaa mentoroinnin tuo-
neen etenkin opettajille tukea arjen haas-
teisiin, ja lisäkäsistä ja -silmistä on kou-
lulle paljon apua. 

– Palautehan on ollut pelkästään po-

He aistivat sen, 
etten ole kiinni 
koulun ketju-
arjessa, että minä 
pystyn lähes aina 
pysähtymään.

Varhaiskasvattajan 
työ on valtavan 
tärkeää, mutta aina 
se ei arjessa näy.

Kasvun 
tiellä

Kasvun 
tiellä

sitiivista, hän toteaa.
Tulevaa ajatellen Junttola toteaa ruo-

kahalun kasvavan syödessä.
– Olisi aivan loistavaa, jos jokaisella 

koululla olisi oma mentoriopettaja! Se 
olisi panostus henkilökunnan ja sitä 
myöten myös oppilaiden tukemiseen.

– Tämä on parasta mahdollista enna-
koivaa oppilashuoltotyötä, hän päättää.

Oletko sinä sydämeltäsi Poppanen?
Varhaiskasvattajan työ on valtavan tär-

keää, mutta aina se ei arjessa näy.
– Varhaiskasvatuksen parissa työsken-

televien arvostuksen lisääminen koetaan 
Limingassa sydämen asiana ja kunnia-
tehtävänä. Kampanjan aikana esittelim-
me varhaiskasvatuksessa työskentelevät 
ammattiryhmät yksittäisten tekijöiden 
kautta ja kuulimme myös kasvattajien 
arjesta my day -videoiden ja haastatte-
lujen muodossa. 

Kampanja näkyi kunnan verkkosivuil-
la, somessa, rekrytointi-ilmoituksissa ja 
myös PikkuDuunia-hankkeen kanssa yh-
teistyössä toteutetussa rekrytointi-illassa.

– Poppaskonstit olivat menestys! Saim-
me paljon työpaikkahakemuksia sekä 
kiinnostusta ja hyvää palautetta eri am-
mattiryhmiä koskien. Haastattelut pidet-
tiin tietysti poppashengessä ja saimme 
palkattua uusia ammattilaisia rautaiseen 
porukkaan. 

Rekrytoinnin haastetta pohtinut mo-
niammatillinen ideointitiimi totesi, että 
pelkät poppaskonstit eivät opettajien, 
ohjaajien ja hoitajien houkuttelemisek-
si tietenkään riitä. 

– Tarvitaan asianmukainen palkka, 
osaava ja rento työyhteisö, jossa on avoin 
ja turvallinen työskentelyilmapiiri. Tämä 
pitää sisällään sallivat tiimit, joissa jokai-
nen saa tehdä työtä omalla tavallaan ja 
pääsee loistamaan omien vahvuuksien-
sa kautta. 

Nykyaikaiset toimintapuitteet, koulut-
tautumismahdollisuudet sekä kilpailu-
kykyiset henkilöstöedut takaavat työn-
tekijöille tärkeimmät syyt juurtua var-
haiskasvatuksen ammattilaisiksi Limin-
kaan. Limingassa otetaan parhaillaan 
käyttöön myös Lapsiystävällinen kunta 
-toimintamallia. 

– Rekrytointikampanjassa ei ollut ky-
se pelkästään varhaiskasvatuksesta ja 
lasten huomioimisesta, vaan koko kun-
nan elinvoimasta. Liminka on Suomen 
kekseliäin, mutta ehkäpä myös lapselli-
sin kunta! Työmaata kasvatuksen am-
mattilaisille siis riittää. 

Mentoriopettaja Sari Kärki toimii arjen apulaisena niin oppilaille kuin opettajillekin.
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Pian harrastetaan taas!
Haluaisitko kokeilla uutta harrastusta tai löytää mielekkään tavan 
viettää vapaa-aikaa? Tule mukaan HaLi-harrastustoimintaan!

Maksuttomat HaLi-harrastukset start-
taavat jälleen lukuvuodeksi 2022–2023. 
HaLi – Harrastava Liminka -toiminta on 
1.–9. luokkalaisille suunnattua koulupäi-
vän yhteydessä järjestettävää Harrasta-
misen Suomen mallin mukaista harras-
tustoimintaa. Limingassa harrastusryh-
miä on toteutettu keväästä 2021 lähtien 
ja toiminta on tavoittanut hankekausit-
tain yli 900 lasta, kertoo HaLi-koordinaat-
tori Linda Jaakkola.

– Koulukohtaiset harrastustarjonnat 
muodostetaan lasten toiveharrastusten 
mukaan. Oppilaiden harrastustoiveita 
kartoitettiin koulupäivän aikana kyselyl-
lä alkuvuodesta 2022. Limingassa suosi-
tuimpiin harrastuksiin lukeutuvat palloi-
lupelit, erä- ja luontoaiheet, kädentaidot, 
pelisuunnittelun monet muodot, kokkai-
lu ja leivonta sekä temppuilulajit kuten 
parkour ja sirkus. 

Tulokset on julkaistu oppilaille HaLi-päät-
täreiden yhteydessä, kevätlukukauden vii-
meisellä viikolla. Lisätietoa HaLi – Harras-
tava Liminka -hankkeesta ja harrastusky-
selyn tuloksista hankesivustolta. 

Ensi lukuvuoden harrastustarjottimet 
julkaistaan syyskuussa. Ilmoittautumi-
nen ryhmiin järjestetään koulujen syys-
lukukauden alettua, jonka jälkeen ryh-
mät muodostetaan. 

– Jokainen ilmoittautunut saa ennen 
ryhmien alkua vahvistuksen harrastus-
paikasta. Ryhmien toiminta käynnistyy 
syyskuun viimeisellä viikolla. HaLi-har-
rastustoiminnasta tiedotetaan lisää ke-
sälomien päätyttyä sekä oppilaille kou-
lupäivän aikana että huoltajille Wilman 
kautta. 

Harrastustarjonta on monipuolinen ja 
runsas. Ilmoittautuminen tapahtuu tut-
tuun tapaan sähköisellä lomakkeella, jon-
ka yhteydessä esitetään 1–3 toivetta mie-
luisesta harrastusryhmästä. Useampi toi-
ve mahdollistaa laajemman tarjonnan 
sekä enemmän harrastuspaikkoja. Ilmoit-
tautumisen yhteydessä on mahdollista 
toivoa myös harrastuskaveria. 

– Tavoitteena on, että jokaisella lapsel-
la olisi vähintään yksi harrastus ja mah-
dollisuus mielekkääseen vapaa-ajantoi-
mintaan.

Kasvun 
tiellä

Limingassa mallia on kehitetty saavu-
tettavuutta ja tasavertaisia harrastus-
mahdollisuuksia painottaen. Viime vuo-
den tavoin erityistä huomiota kiinnite-
tään harrastusten aikataulujen yhteen-
sovittamiseen lukujärjestysten, tilojen, 
koulukuljetusten ja iltapäivätoiminnan 
kanssa. 

– Toimenpiteillä voidaan vaikuttaa har-
rastusten saavutettavuuteen ja laatuun. 
Lukuvuonna 2021–2022 Limingassa saa-
vutettiin tavoite yllä mainittujen toimen-
piteiden avulla. Kaikki pidennetyn oppi-
velvollisuuden oppilaat osallistuivat kun-
nan järjestämään harrastustoimintaan. 
Harrastava Liminka -toiminta mahdol-
listaa ensi vuonnakin myös tukea tarvit-
sevien lasten harrastamisen, Jaakkola 
päättää.

Tutustu tästä: HaLi - 
Harrastava Liminka

Lapsen kouluvuosien aikana ehtii tapah-
tua paljon, mutta yksi asia pysyy luokal-
ta toiselle: pyrkimys lapsen hyvinvoinnin 
tukemiseen. Riittävä hyvinvointi on op-
pimisen edellytys ja toisaalta sujuva op-
piminen mahdollistaa ja edesauttaa hy-
vinvointi, kertoo Tupoksen koulun reh-
tori Satu Kemppainen. 

– Hyvinvointioppiminen alkaa synty-
mästä ja jatkuu koko elämän. Koulussa 
hyvinvointia opitaan samoin kuin mui-
takin opetettavia aineita. 

Limingan kouluissa hyvinvointia opi-
taan jatkossa entistä johdonmukaisem-
min. Oppimisen suuntaviivat on koot-
tu Hyvinvointipolkuun, jossa on jokai-
selle luokka-asteelle sopivia, ajankoh-
taisia fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaali-
seen hyvinvointiin liittyviä sisältöjä. Ai-
healueista löytyy muun muassa ryh-
mäytyminen, tunne- ja vuorovaikutus-

Limingan kouluihin hyvinvointipolku
taidot, kiusaamisen vastainen työ ja tur-
vataidot. 

– Lasta autetaan tunnistamaan omia 
vahvuuksiaan, oppimistaitojaan ja tun-
teitaan. Huomiota kiinnitetään myös so-
me- ja digiturvataitoihin, ystävyyteen, ka-
veruuteen ja arjen taitoihin. Kattavat si-
sällöt on työstetty Limingan kunnan omin 
voimin opettajien ja koulukuraattorien 
yhteistyönä. Hyvinvointipolku elää ajan 
mukana ja sisältöjä ja materiaaleja muo-
kataan aina tarpeen mukaan.

Matalan kynnyksen palveluja 
entistä yksilöllisemmin
Hyvinvointia opitaan myös yksilöllisesti 
oppilashuollon henkilöstön ja koulun ai-
kuisten tuella. Kun perheessä on huolta 
lapsen hyvinvoinnista, ammattilaisten 
merkitys korostuu. 

– Huoltajien pitää pystyä luottamaan 

koulun aikuisiin tilanteissa, joissa lapsi ja 
perhe tarvitsevat tukea. Vanhemmat tun-
tevat lapsensa parhaiten ja yhteistyö lap-
sen parhaaksi perustuu avoimeen, suo-
raan ja kunnioittavaan vuorovaikutuk-
seen koulun ja kodin välillä. 

Koulun arjessa korostuu kuraattorei-
den, psykologien kouluterveydenhoita-
jien ja koulukoutsin tuki. Nuorisotyö ja 
seurakunta toimivat saumattomassa yh-
teistyössä koulun kanssa. 

– Jokaiselle lapselle pyritään löytämään 
joku luotettava aikuinen, joka kohtaa, tu-
kee ja kulkee rinnalla. Palvelut räätälöi-
dään lapsen ja perheen tarpeiden mu-
kaisesti. Kehitettävää riittää vielä paljon, 
mutta Limingan sivistyspalvelut panos-
taa nyt vahvasti siihen, että jokaiselle Li-
mingan lapselle taataan mahdollisuus 
hyvään koulupolkuun ja sitä kautta hy-
vään elämään, Kemppainen päättää.
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Väestön hyvinvoinnista ja sen pe-
ruspilareista puhuttaessa ei voi-
da ohittaa elintapojen ja liikun-
nan merkitystä tälle käsitteelle. 
Vahvaa näyttöä elintapojen ja lii-
kunnan merkityksestä yhteis-
kunnalle sekä yhteiskunnan hy-
vinvointiin on olemassa jo hyvin-
kin laajasti ja nämä osa-alueet 
näkyvät merkittävästi uuden hy-
vinvointialueen rakennustyössä. 

Limingassa kunnan rooli elin-
tapa- ja liikunnanedistämistyös-
sä on nähty tärkeänä jo aiemmin 
ja siksi hyvinvointialue ei tuo täs-
sä suhteessa kovinkaan suuria 
muutoksia. Palveluiden kehittä-
minen kyllä jatkuu edelleen, 
mutta varsinaisesti uutta ei ole 
nyt tarvetta lähteä toteuttamaan. 
Hyvinvointialueen käynnistymi-
nen kuitenkin tulee tekemään 
asiakkaan näkökulmasta katsot-
tuna joistakin palveluista hieman 
erilaisia ja varsinkin ohjautumi-
nen ”oikealle luukulle” saattaa 
tarvita hiomista alkuvaiheessa. 

Jos tuota otsikkoa puretaan 
hieman tarkemmin auki, voidaan 
nähdä paremmin miksi elinta-

Hyvinvoinnin peruspilarit tulevat 
elintavoista ja liikunnasta

Kirjoittaja on Limingan kunnan 
liikuntapalvelupäällikkö Janne 
Laamanen. Janne tykkää harras-
taa liikuntaa monipuolisesti eri 
muodoissa ja pyrkii toteutta-
maan arjessa fiksua liikkumista.

vat ja liikunta oikeastaan ovat nii-
tä hyvinvoinnin peruspilareita 
väestötasolla. Ensiksi on hyvä 
ymmärtää, että terveiden elin-
tapojen ja liikunnallisen aktiivi-
suuden vaikutukset näkyvät use-
asti pitkällä aikavälillä ja yleises-
ti niiden tärkeys ymmärretään 
siinä vaiheessa, kun on jo enem-
män tai vähemmän terveydelli-
siä haasteita. Tästä päästääkin jo 
hyvällä vauhdilla toiseen kohtaan 
– hyvinvoinnin yksi ja suuri osa-
tekijä on terveys, kuten muun 
muassa Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos näin määrittelee. Ter-
veyden heikentyminen on sel-
keästi elämänlaatua laskeva te-
kijä ja juuri tähän asiaan terveel-
listen elintapojen sekä liikunnan-
edistämistyöllä pyritään ja halu-
taan vaikuttaa. Toinen kohta joh-
taa usein kolmanteen ja neljän-
teen kohtaan, joten voidaan to-
deta elintapojen ja liikunnan ole-
van varsin hyvin siellä koetun hy-
vinvoinnin kivijalassa ja peruspi-
lareissa.

Hyvinvointi on siis eri määrä 
asioita, jotka ketjuuntuvat ke-

häksi ja joka muodostaa yksilöl-
lisesti havaitun kokonaisuuden. 
Muissa tämän kuntatiedotteen 
kirjoituksissa nousee esille las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin edis-
tämistyö, jossa siis muun muas-
sa koululaitoksella on merkittä-
vä rooli. Jos katsotaan lasten ja 
nuorten hyvinvointiin vaikutta-
via asioita hieman laajemmin, 
päästääkin lähemmäksi elinkaa-
rimallia perheiden hyvinvoinnin 
osalta. Täältä kohdin tullaankin 
kohti kunnan järjestämää ”va-
paata hyvinvointityötä”. Hyvin-
vointityö käsittää tässä yhteydes-
sä muun muassa elintapaoh-
jausta, liikuntaneuvontaa ja -pal-
veluita sekä myös kulttuurihy-
vinvointia. 

Kunnan järjestämässä hyvin-
vointityössä pääpaino on ennal-
taehkäisevällä työllä, jolla siis ta-
voitellaan suunnan oikaisua en-
nen ongelmien syntymistä. Elin-
tapaohjauksessa voi saada mak-
suttomasti ohjausta liikunnan li-
säksi myös uneen ja ravintoon 
liittyen. Siksi ohjauksesta käyte-
tään termiä elintapaohjaus. Hie-

man keveämpi versio tästä en-
naltaehkäisevästä työstä on lii-
kuntaneuvonta, jossa pääpaino 
on nimensä mukaisesti liikun-
nallisen aktiivisuuden edistämi-
sessä sekä tähän liittyvien haas-
teiden taklaamisessa. Liikunta-
neuvonnassakin otetaan koko-
naisuus huomioon ja esimerkik-
si suunnitelmaa liikkumiselle 
tehdään aina asiakkaan lähtö-
kohdista. Suurin osa asiakkaista 
Limingassa ohjautuu elintapa-
ohjaajalle, josta matka voi saat-
taen jatkua liikuntaneuvonnan 
parissa.

Limingassa on pyritty vastaa-
maan kuntastrategian mukail-
len ennaltaehkäisevien palvelu-
jen rakentamiseen ja nyt yhdek-
si tavoitteeksi on otettu perhe-
liikuntamahdollisuuksien kehit-
täminen. Kevään aikana on pyö-
ritetty perheliikunnan vuoroja 
niin keskustassa kuin Tupoksen 
alueellakin. Perheille siis löytyy 
hyvien liikuntapaikkaolosuhtei-
den lisäksi myös muita yhden-
vertaisia mahdollisuuksia ter-
veellisten elintapojen seuraami-

seen sekä liikunnallisen aktiivi-
suuden ylläpitämisen. Haastei-
ta kohdatessa kannattaa lähteä 
hakemaan tukea matalla kyn-
nyksellä. Lisätietoja kaikille kun-
talaisille avoimesta elintapaoh-
jauksesta sekä liikuntaneuvon-
nasta löydät Limingan kunnan 
sivujen hakutoiminnon kautta 
hakusanoilla elintapaohjaus, lii-
kuntaneuvonta ja perheliikunta.  

Senioreiden kuntosaliryhmät:
• maanantaisin ja keskiviikkoisin Linnukka-hallin kuntosalilla  
 klo 13.15–14.15. Paikalla vertaisohjaajat.
• maanantaisin Tuiskulan kuntosalilla klo 16–17.  Paikalla vertaisohjaajat.
• Perjantaisin ohjattu kuntosaliryhmä Linnukkahallin kuntosalilla  
 klo 10–11. Ohjaajana Niina Matturi. Ohjattu ryhmä aloittaa 25.8.
Ryhmät ovat maksuttomia.

Pyörätuolitanssit: 
• Keskiviikkoisin Tupoksessa Vesikarinkoulun liikuntasalissa klo 16–18.  
 Opettajana Jutta Kotala. 
  • Tanssien aloituspäivämäärä vahvistuu myöhemmin. 
   Lisätietoja aloituksesta löydät kunnan internet-sivuilta hakusanalla  
   soveltava liikunta.
  •  Tansseissa opetellaan nopeita lattaritansseja ja hitaita valsseja.  
     Osallistuminen ei vaadi paria. Paikalle voi tulla myös ihan  
     nauttimaan musiikista.
Tansseihin osallistuminen on maksutonta. 
Riento-pyörän lainausmahdollisuus liikuntarajoitteisille: 
• Lisätietoja pyörän varaamisesta saat erityisliikunnanohjaaja  
 Hanna Koskiselta, p. 040 193 9168. 
Aikuisten pelivuoro: 
• Sisäcurling-, boccia- jne. pelivuoro Lakeustalon liikuntasalissa  
 torstaisin klo 12–13.
  o Aloitus 25.8., lisätietoja pelivuorosta saat erityisliikunnanohjaaja  
     Hanna Koskiselta, p. 040 193 9168.
Pelivuorolle osallistuminen on maksutonta.
Perheliikuntavuoro: 
Perheliikuntavuorolle voit tulla koko perheen voimin – alakouluikäiset  
lapset voivat osallistua liikuntasalissa tapahtuvaan ohjattuun toimintaan  
ja aikuiset voivat tällä aikaa käyttää vaikka kuntosalia maksuttomasti. Kunto-
sali on avoinna myös perheen yläkouluikäisille, jos pelit tai toiminta liikunta- 
salissa ei houkuta. Perheliikuntavuoron ajankohta on lauantaisin Tupoksessa 
klo 13.00–14.30 Tuiskulan liikuntasalissa ja keskustassa klo 15.00–16.30  
Linnukka-hallin liikuntasalissa. Huomioithan, että alle kouluikäiset lapset 
voivat osallistua liikuntasalin toimintoihin vain huoltajan kanssa.
• Perheliikuntavuorot aloittavat 20.8.
Perheliikuntavuorolle osallistuminen on maksutonta. Lisätietoja perhe- 
liikunnan mahdollisuuksista löydät Limingan kunnan nettisivuilta haku- 
sanalla perheliikunta.
Zimmari-kyyditykset 
• Zimmari-kyyditysten aloitusajankohta selviää myöhemmin.  
Seuraa ilmoittelua kunnan internet-sivuilta.

SYYSAJAN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIA

Tapahtuma on tarkoitettu raskausdiabetesta sairastaville ja sen riskissä oleville odottaville äideille, heidän 
perheilleen sekä neuvoloiden terveydenhuoltohenkilöstölle. Kahvitarjoilu!

Esittelemme tapahtumassa Digillä terveysvalmennusta -hankkeen tulevia koulutuksia ja innostamme 
kohderyhmiä mukaan. Hankkeen tulevien Minä pystyn! -lisävalmennusten tavoitteena on vahvistaa 
odottavien äitien digiosaamista ja antaa elintapavalmennusta, jolloin motivaatio ja sitoutuminen raska-
usdiabeteksen omahoitoon paranee. Koulutuksissa vahvistetaan myös terveydenhuollon henkilöstön 
digiohjausosaamista. Koulutukset ovat ilmaisia.

Limingan neuvolassa  
tiistaina 16.8.2022  
klo 9.30–12.00 

Tupoksen neuvolassa 
tiistaina 23.8.2022 
klo 9.30–12.00

MINÄ PYSTYN!MINÄ PYSTYN!
-TAPAHTUMA-TAPAHTUMA
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Lasten
maaseutu-
näyttely

Pappilan pellolla yhtä aikaa Niittypäivien
kanssa pidettävä tapahtuma 

la 13.8 klo 10:00-15:00
Monipuolinen koko perheen maksuton tapahtuma.
4H:n teltalla myynnissä arpoja 1€/kpl sekä lapsille

"matoja" ongintaan 1€/kpl (käteinen ja korttimaksu).
 

Muista ottaa itselle mukaan jokin reppu tai kassi,
jossa voita kuljettaa tapahtumassa tekemäsi työt

sekä muut tapahtumatuliaiset helposti kotiin. 

Tänä syksynä ostamme
puolukkaa! Avaamme 4H:n

Satosankarit -marja-aseman
Limingan osuusmeijerille

(Meijerintie 2.) sadon kypsyttyä.

Satosankarit -aseman aukioloajat,poimintaohjeet ja 
 päivän ostohinta kotisivuillamme

liminka.4h.fi/toiminta/satosankarit/

Kuka olet?
Olen Vappulan Markus ja aloitin toukokuun 
alusta tarkastusrakennusmestarina Limin-
gan kunnalla.

Olen paljasjalkainen liminkalainen, joskin 
rakennusinsinöörin tutkinnon (AMK) ajan 
asuin Oulussa. Yläasteen jälkeen lähdin opis-
kelemaan ammattikouluun talonrakennus-
puolelle, mutta halusin oppia asioita vielä 
syvällisemmin, joten ammattikorkeakoulu 
oli minulle luonnollinen jatkumo.

Ennen nykyistä virkaani työskentelin va-
jaat pari vuotta pohjarakennesuunnittelu-
tehtävissä.

Työtehtävät?
Työssäni hoidan rakennustarkastajan kans-
sa rakennuslupahakemuksia, ja lisäksi työ-
tehtäviäni on rakennushankkeiden aloitus-
kokoukset, katselmukset ja tarkastukset. 

Avustan myös kunnan arkkitehtiä kaavoi-
tusasioissa. Tyypillinen työpäiväni alkaa käyn-
nillä kunnan alueen rakennuskohteessa, ja 
jatkuu toimistotehtävillä Lakeustalolla. 

Parasta työssä
Työssä parasta on vaihtelevuus. Pidän siitä, 
ettei tarvitse olla koko aikaa toimistolla, vaan 
pääsen käymään kohteissa: näen rakenta-
misen alun sekä lopputuloksen ja myös tar-
kastan, onko hanke toteutettu luvan mukai-
sesti.

Näin rentoudun
Kulunut vuosi meni myös siviilissä oman ta-
lonrakennusprojektin parissa. Pääsimme 
muuttamaan sinne nyt touko-kesäkuun 
vaihteessa, mutta hommaa talon parissa riit-
tää varmasti vielä pitkään. Muuten tykkään 
liikkua, urheilla ja touhuta perheeni kanssa. 
Minulla ei ole yhtä tiettyä harrastusta, vaan 
kiinnostus jakautuu laajalle: frisbeegolfiin, 
pyöräilyyn, salibandyyn – muutaman mai-
nitakseni. 
 

Tekijät tutuksi: Markus Vappula
Markus Vappula työskentelee tarkastusrakennusmestarina 
Limingan kunnassa. Halu olla mukana kehittämässä oman 
kotikunnan rakentamista tekee arjesta antoisaa.

Talviliikenteen aikataulut löytyvät reittioppaasta 
oulu.digitransit.fi ja linjakohtaiset aikataulut on  

julkaistu joukkoliikenteen verkkosivuilla:  
www.oulunjoukkoliikenne.fi
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Syyskuun alussa kolmatta kertaa jär-
jestettävä LimmiFest on monipuo-
linen ja innostava lasten ja nuorten 
kirjallisuus- ja kuvitusfestivaali. 

– Tapahtuma on nimeään moni-
puolisempi, sillä kattavassa ohjel-
mistossa on mukana myös muita 
kulttuurimuotoja, kuten akrobati-
aa, sirkusta ja musiikkia, kertoo kir-
jasto- ja kulttuurijohtaja Janne  
Nevala. 

Torstaina 1.9. ja perjantaina 2.9. 
vierailee LimmiFestin tiimoilta tai-
teilijoita ja kirjailijoita kouluilla ker-
tomassa työstään. LimmiFest hui-
pentuu koko kansan karnevaalita-
pahtumaan lauantaina 3.9.2022. 

– Lauantain päätapahtuma pide-
tään sään salliessa ulkoilmatapah-
tumana, joten esitykset sijoittuvat 
Limingan keskustassa kirjaston ja 
Lakeustalon välittömään lähei- 
syyteen.

Nevalalle parhaiten LimmiFestis-
tä on jäänyt mieleen viimevuotinen 
akrobatiaryhmän esitys, mikä oli vai-
kuttava ja hieno. Lisäksi monenkir-
java karnevaalikulkue on aina ilo sil-
mälle. Tältä vuodelta kirjailijavierai-
luiden ja Edu Kettusen keikan lisäk-
si Nevala odottaa varsinkin kolmen 
eri esiintyjän ja tyylin teatteriesitys-
kattausta. 

– Näistä esimerkiksi Hannu ja Kert-
tu edustaa perinteisempää lasten 
satunäytelmää ja moderni Kallo  
Collectiven Hiekkalaatikko-esitys 

K I R J A L L I S U U S –  J A
K U V I T U S F E S T I V A A L I

 

T O R S T A I  1 . 9 .
1 9 . 0 0  T U L I K U K K A - t u l i s h o w ,  k e s k u s p u i s t o

 
Lasten ja nuorten

1–3.9.2022

a i k a t a u l u  

 
TERVETULOA!

P E R J A N T A I  2 . 9 .

1 3 . 0 0  K i r j a i l i j a v i e r a a n a  E d u  K e t t u n e n ,
L i m i n g a n  k i r j a s t o

1 8 . 0 0  I l o i s e t  A a p i s k u v a t ,
l a s t e n t e a t t e r i ,  L a k e u s t a l o n  s a l i

2 0 . 0 0  E d u  K e t t u n e n  j a  M i k a  K u o k k a n e n ,
L i m i n g a n l a h d e n  l u o n t o k e s k u s
L i p u t :  T i k e t t i . f i  1 5  €  +  k ä s i t t e l y m a k s u .  
L i m i n g a n  k i r j a s t o  1 7  €

L A U A N T A I  3 . 9 .  L I M M I F E S T
L a k e u s t a l o  j a  k i r j a s t o

1 1 - 1 5 . 0 0  O h j e l m a s s a  m m .  
K a r n e v a a l i k u l k u e ,  p a r h a a t  a s u t  p a l k i t a a n !
H i e k k a l a a t i k k o  –  n y k y s i r k u s e s i t y s
H a n n u  j a  K e r t t u  - l a s t e n t e a t t e r i
L i i k k u v a  l a u l u r e p p u
T u u t i k k i  T o l o s e n  t y ö p a j a
T a t u n  j a  P a t u n  i h m e k o j e

liminka.fi/limmifest
facebook.com/limmifest

LimmiFest on täällä jälleen!

vetoaa katsojiaan osallistavalla ot-
teellaan.

Ennakkoon suurimmaksi yleisö-
magneetiksi Nevala ennustaa Tuli-
kukka-tulishowta ja monelle jo tut-
tua Soivaa Siiliä!

– LimmiFestissä on läsnä tarinoi-
den kertomisen taika. Limingan pe-
rustamisesta ja Limmi-jättiläisestä 
nimensä saanut festivaali on sekoi-
tus historiaa ja nykypäivää. Vuodet 
vierivät, mutta tarinoiden taika ei 
koskaan häviä, hän päättää.

LimmiFestissä on läsnä 
tarinoiden kertomisen 
taika. Limingan perus- 
tamisesta ja Limmi- 
jättiläisestä nimensä 
saanut festivaali on  
sekoitus historiaa  
ja nykypäivää.

OHJELMASTA LISÄÄ: 
www.liminka.fi/limmifest

Karnevaalikulkueen parhaat asut palkittiin viime vuonna livemusiikin tahdittamana.  
 

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja ennakoi LimmiFestin suurimmaksi yleisömagneetiksi  
Tulikukka-tulishowta ja Soivaa Siiliä.

Kuva: Arimo Eklund


