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Liminka on jälleen
Suomen kekseliäin!
Kekseliäisyyttä tarvitaan myös kuntatalouden
tasapainottelussa ja tulevaisuuden visioinnissa
– sekä yhdessä tekemisen meininkiä!
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NAPPAA TALTEEN
SUOSIKKIRESEPTI
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OSALLISTUVALLA
BUDJETOINNILLA
ULKOILUREITTI
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#SuomenKekseliäinKunta

Politiikan oppituntien tuntoja!
Kuntapäättäjän työ vaatii aikaa ja
sitoutumista. Ensimmäisen kauden valtuutetuilla vie yleensä pari
vuotta, että kuntakonsernin asioista saa kohtuullisen kokonaiskäsityksen. Asioihin perehtyminen tapahtuu kokousten lisäksi valtuustoseminaareissa, joita pidetään Limingassa muun muassa taloudesta, kunnan strategiasta, maapolitiikasta ja yleensä kaikista merkittävistä isoista kysymyksistä. Seminaareissa saadaan perustietoa
asioista ja voidaan perehtyä yksittäiseen asiakokonaisuuteen, ja mikä tärkeintä, voidaan keskustella
siitä, mikä olisi kunnan linja asiassa. Valtuustoseminaari on vaikuttamisen paikka ja tavallaan myös
oppitunti, jossa läsnäolijat ”opettavat” toinen toisiaan tietystä aiheesta.
Koska talousarvio ja kunnan
strategia ovat kaikkein merkittävimmät asiat, joilla valtuusto ohjaa kunnan toimintaa, olisi hienoa,
jos mahdollisimman moni valtuutettu olisi
valmis

järjestämään aikaa seminaareihin.
Asiaosaaminen ja -ymmärrys on
tärkeää, kun puhutaan kuntatason kehittämisestä.
Pari viikkoa sitten pidetyssä seminaarissa käytiin läpi Limingan
näkymiä vuoteen 2031 saakka varsin laajasti. Tilastokeskuksen vuoden 2021 tietojen perusteella kävi
ilmi, että kunnan väestömäärän
ennustetaan kasvavan myös jatkossa, mutta varsin maltillisesti.
Sen sijaan päivähoitoikäisten sekä
ala- ja yläkouluikäisten lasten määrä vähenee. Syntyvyys näyttäisi tasaantuvan noin 130 lapsen tasolle.
Kehitys johtaa siihen, että varhaiskasvatuksen ja ala-asteen opettajien tarve vähenee noin 4+18 henkilöllä vuoteen 2031 mennessä.
Myöskään uusia tiloja ei tilastojen
perusteella tarvittaisi. Talousarvioseminaarin henki oli, että nyt ei
lähdetä rakentamaan uutta isoa
8-osastoista päiväkotia, koska lasten määrän kehitys on aleneva ja
yksityisessä hoidossa on kapasiteettia, jota voidaan hyödyntää.
Muussa tapauksessa yksityinen
päivähoito jouduttaisiin ajamaan
osin alas.
Ikäihmisten ja työikäisten määrä kasvaa Limingassa voimakkaasti tulevan vuosikymmenen aikana.
Sen vuoksi kehittämisen painopistettä tulisi siirtää seniorikuntalaisten palvelujen parantamiseen. Laskennallisesti eläkeläisten määrän
kasvu, noin 300 henkeä, tarkoittaisi 16–19 hoitajan palkkaamista Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen palvelukseen Limingassa. Tätä vasten Pohteen päätös vähentää 40 tehostetun palveluasumisen paikkaa Lakeuden kunnista tuntuu oudolta. Laajaa kannatusta sai seniorikuntalaisten asumisen

ja harrasteiden kehittäminen. Seminaarin osallistujat haluavat mahdollistaa hyvän, turvallisen ja aktiivisen elämän myös ikääntyville
kuntalaisille. Yhteisöllisen senioritalon sekä tavallisen kerrostalon
rakentamisen käynnistäminen
nähtiin tarpeellisena ja toivotaan
että hankkeet saadaan käyntiin
ensi vuonna.
Liikuntapalveluihin on panostettu viime vuosina voimakkaasti.
Kuntalaisten investointien toivelistan kärjessä on vuosia ollut myös
uimahalli. Alustavan selvityksen
mukaan uimahalli maksasi noin
8–10 miljoonaa euroa ja vaatisi noin
600 000 euroa vuosittaiseen ylläpitoon. Tämän hetken investointija talousnäkymien perusteella kunnalla ei ole varaa rakentaa uimahallia lähivuosien aikana. Sen sijaan kunnan panoksia tarvittaneen
uuteen ja välttämättömään vedenkäsittelylaitokseen, jotta voidaan
turvata puhtaan veden saanti kasvavassa kunnassa.
Vuonna 2026 Liminka on Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä Oulun ja laajan pohjoispohjalaiskuntien joukon kanssa. Kulttuuripiireissä Vilho Lampi tunnetaan liminkalaisena, yhä enemmän
arvostettuna taiteilijana. Talousarvioseminaarissa keskustelua käytiin muun muassa siitä, olisiko Liminka valmis toteuttamaan Vilho
Lampi -kulttuurikeskuksen siten,
että se olisi valmis juhlavuonna
2026, jos valtio myöntäisi siihen valtionosuuden. Asiaa selvitellään ja
pohditaan, mitä toimintoja keskuksessa tulisi olla. Talousarviokokouksessa näemme, miten seminaarin keskustelut ja linjaukset pysyvät.

Pekka Rajala
kunnanjohtaja

#SuomenKekseliäinKunta
Liminka saa Suomen kekseliäimmän kunnan tunnustuksen tänä vuonna 68 kehittämisteolla. Limingasta on tuotu kehittämistekoja Tekojen torille useilta eri palvelualoilta, etenkin varhaiskasvatuksesta, opetusalalta, hallinnosta ja elinvoimapalveluista sekä puhtaus- ja ruokapalveluista. Liminka valittiin Suomen kekseliäimmäksi kunnaksi jo toistamiseen. Viime vuonna Liminka ilmoitti Tekojen Torille yli 50 uutta kehittämisratkaisua
kunnan eri toimialoilta.
“Kannustava ja luova työilmapiiri sekä halu tehdä asioita paremmin ovat ehkä ne tärkeimmät
edellytykset ideoiden syntymiselle. Kaikki viisaus
ei asu esihenkilöissä, vaan paras asiantuntemus
löytyy usein työntekijöistä itsestään. Työn kehittäminen lähtee monesti arjen haasteesta, mutta
yhtä lailla merkityksellistä on se, että saa tehdä
asioita uudella tavalla ja vaikuttaa tapaan tehdä
omaa työtä. Se on äärimmäisen palkitsevaa”
– kunnanjohtaja Pekka Rajala.

Limingan kunnanvaltuuston kokous
ma 14.11.2022 klo 17.00 Lakeustalolla
Kuntalaisilla on mahdollisuus seurata kokousta Lakeustalolla (2. krs).
Tämän lisäksi kokous kuvataan ja sitä on mahdollisuus
seurata Limingan kunnan Youtube-palvelussa.
Esityslista sekä kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan internet-sivuilla osoitteessa
www.liminka.fi/päätöksenteko/ esityslistat ja pöytäkirjat.
Liisa Kylmänen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Limingan kunnanvirasto

on suljettu 23.12.2022–1.1.2023.
Kuulutukset ja muun ajankohtaiset asiat
ovat nähtävillä kunnan nettisivuilla.

Joulun
avaus

Limingan
Pe 18.11.2022
klo 18–19
Limingan torilla

Ohjelmassa mm. tontun onnenpyörä, lahjojen
etsintää, askartelua, lapsikuoro ja glögitarjoilu,
oma muki mukaan! Tuo meille jouluinen
piirustus – saat kiitokseksi
pienen yllätyksen!
Myös minä
olen menossa
mukana!

Paikallinen yrittäjä! Kutsumme
sinut myymään tuotteitasi
tapahtuma-alueelle! Ilmoittaudu 14.11.
mennessä: hanna-leena.korhonen@liminka.fi.

La 26.11.2022 klo 10–15,
Limingan vanhan
pappilan pihapiirissä
järjestää: LC Liminka Lakeus

Lämpimästi tervetuloa!

#SuomenKekseliäinKunta
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Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot maksuttomiksi, lounasta myöten:

"Tää on ihan jäätävän hyvvää!"
Vanamon ruokalassa on tarjolla riisipuuroa
ja mansikkasoppaa. Kerholaiset kokoontuvat ruokapiirille, jossa tällä kertaa kurkistellaan kortteja, joista löytyy jokin kuva. Yhdessä pohditaan millaisia ääniä kuvasta paljastuvasta eläimestä tai kulkuneuvosta kuuluu ja viimein on lupa siirtyä ruokajonoon.
Lapset odottavat malttamattomana, mutta portaikossa muistetaan silti olla varovaisia. Käsiin levitetään "taikatippa" eli käsidesi ja kerholaiset hakevat ruokansa linjastolta kuin vanhat tekijät.
– Jee, tää on ihan jäätävän hyvvää, kuuluu Sulo Aholan asiantunteva kommentti tarjotusta ruoasta.
Kuka loihtii tämän maukkaan ruoan? Lounaan valmistaa Limingan ruoka-, puhtaus-

ja kiinteistöpalvelut liikelaitos. Sama ruoka
tarjotaan siis kouluissa, päiväkodeissa ja nyt
myös avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa.
Tänä syksynä Limingassa on uudistettu
avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa merkittävästi. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat perheille maksuttomia ja kaikissa
kerhoissa tarjotaan lapsille lounas. Kerhoja
järjestetään sekä kylällä että Tupoksessa, ja
niitä ohjaa varhaiskasvatuksen opettaja Anne Laukkanen työparinaan varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Hannele Lämsä.
– Lounas on kerhoissa tarjoiltu lokakuun
alusta lähtien ja muutos on ollut kaikille mieluisa, joskin aikatauluja on muokkailtu, jotta uudet toimintatavat pitävät ryhmän toi-

minnan mielekkäänä ja kiireettömänä, kertoo Laukkanen ja jatkaa.
– On mukavaa, kun ruokailutilanteissa saadaan nyt opetella kaikkea uutta: jonossa kulkemista, ruokailutapoja, muiden huomioimista ja ruokarauhaa.
Lämsän mukaan lapset ovat onnellisia, kun
saavat kerhossa ruoan.
– Jo aamusta meiltä kysellään, että joko
mennään syömään. Yksi lapsista oli kotonaankin riemuinnut, että myös hän saa tänään kouluruokaa!
Myös lasten keskuudessa muutos on otettu ilolla vastaan, kun omia eväitä enää tarvitse pakata mukaan.
– Nakkikastike oli parempaa kuin kotona,
kertoo Milea Kiuru.

NAPPAA TOIVOTTU
RESEPTI TALTEEN!

Talven tullen
maistuu lempeä
kanakeitto
AINESOSAT:
• 2 litraa vettä
• 5–6 rkl Maizena maissitärkkelystä
• 1 kanaliemikuutio
• 200 g pitkäjyväistä riisiä
• 400 g suikalejuureksia
• 1 kg broilerin paistisuikaleita
• 5 dl ruokakermaa
curryä, rakuunaa ja mustapippuria

VALMISTUS:
Limingan avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat muuttuneet lokakuussa maksuttomiksi ja niissä tarjotaan myös lounasta.

Kuumenna vesi kiehuvaksi ja sekoita sinne kanaliemikuutio. Kaada riisi
kiehuvaan veteen.

Millainen kotivara jokaisen kotoa pitäisi löytyä?

Ruskista broilerin paistisuikaleet
pannulla. Kun riisi on lähes kypsää,
lisää joukkoon broileri ja suikalejuurekset.

Limingan kunnassa varautumissuunnitelmat on päivitetty
kuluvan vuoden aikana ja kuntatasolla on varauduttu yllättäviin
sekä poikkeuksellisiin normaaliajan tilanteisiin varsin hyvin.
Myös kotitalouksien kannattaa varautua – siitä on suuri apu
yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen.
Pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka vuoksi yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät. Myös Limingassa on varauduttu erilaisten yllättävien tilanteiden varalle.
– Olemme varautuneet muun muassa sähkökatkoksiin sekä ruoanvalmistuksen ja -jakelun järjestämiseen. Kunnalla
on suunnitelmat myös evakuointeihin ja
tilapäismajoitusten järjestämiseen. Vastaavalla tavalla vesihuollon häiriöihin ja
vedenjakeluun on varauduttu Limingan
vesihuollon toimesta, kertoo kunnanjohtaja Pekka Rajala.
Energiahuollon osalta Oulu Seudun
Sähköllä on suunnitelmat siitä, miten
lämmön ja sähkön saanti turvataan, jos
niitä joudutaan rajoittamaan tai säätelemään.
– Varautuminen on siis yhteistyötä, jossa myös kotien rooli ja omaehtoinen varautuminen on tärkeää.
Kodeissa tulisi varautua pärjäämään
itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta
häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos
kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa, vettä ja lääkkeitä. Myös

varautumisen perusteet on hyvä tietää:
mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja
miten pärjätä kylmenevässä asunnossa.

Sekoita Maizena huolellisesti kylmään veteen ja lisää seos keittoon.

LISÄTIETOJA
LÖYDÄT
OSOITTEESTA:
72tuntia.fi

Mitä kotivaraan kuuluu?

• Vesiastiat (puhtaat ja kannelliset)
• Helposti valmistettavaa ja kaikille
perheenjäsenille sopivaa ruokaa
• Lemmikkien ruokaa

Lisäksi kotona on hyvä olla:
• Paristoilla toimiva radio ja paristoja
• Paristoilla toimiva taskulamppu
ja paristoja
• Varavirtalähde esimerkiksi
puhelimen lataamista varten
• Retkikeitin ja tulitikut
• Käteistä rahaa
• Välttämättömät lääkkeet
• Joditabletteja
• Hygieniatarvikkeet
• Ensiaputarvikkeet
• Käsisammutin tai sammutuspeite

Vastaa kuuteen
taitoja ja kuuteen
tietoja mittaavaan
kysymykseen,
ja saat selville,
minkä tasoinen
varautuja olet!

Mausta ja lorauta lopuksi kerma
sekaan. Anna hautua. Lisää tarvittaessa suolaa.
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Valtuusto kestävän
kuntatalouden asialla
Limingan kunnanvaltuusto kokoontui lokakuun puolivälissä
talousarvioseminaariin, jossa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja,
kyseltiin, keskusteltiin sekä suunniteltiin tulevaa. Limingan
kunnan tilannekuva-analyysin antoi hallintotieteiden tohtori ja
konsultti Eero Laesterä.

Laesterä arvioi, että Limingan 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa nopeasti 2020-luvun aikana. 2000-luvun alussa nettomuutto oli voimakkaasti positiivista, mutta on sittemmin hidastunut ja kääntynyt negatiiviseksi.
– Limingassa, yhdessä kultapossukerhon kunnassa, on tapahtunut näin
iso muutos, mikä sen selittää?
Kunnanjohtaja Pekka Rajala haastoi valtuutettuja pohtimaan Laesterän esittämää kysymystä.
– Päivän aikana voitaisiin miettiä,
mitä muutoskohdassa, vuonna 2017,
on tapahtunut? Miksi kehityskulku on
muuttunut juuri tuossa kohdassa?
Tilastojen valossa vuosina 2019–2021
muuttotappiot ovat menneet Limingasta erityisesti Ouluun ja Kempeleeseen. Tätä selittänee kerrostalojen ja
vuokra-asuntojen pula.
– Paljasjalkaisten kuntalaisten

osuus on noin 37 prosenttia, joka on
maan keskitasoa suurempi luku. Suhde laski 2000-luvun, kun kuntaan
muutti paljon ihmisiä. Keskitasoa suurempi luku on joka tapauksessa hyvä merkki.
Vuosina 2016–2020 Limingasta kulki töihin muihin kuntiin 2752 asukasta. Vastaavasti 1250 pendelöi Liminkaan.
– Pendelöinti on riski, samoin vuokra-asuntojen puuttuminen. Työ saattaa herkästi viedä mukanaan asumaan toiseen kuntaan.
Laesterän mukaan Liminka on kohtuullisen vetovoimainen kunta, ja pitää kuntatilastoissa sijaa 40. Silti pitovoimassa on parannettavaa ja näyttää siltä, että kuntaan ei juurikaan
muuteta.
– Moni mittari osoittaa, että vuokra-asuntoja pitäisi Liminkaan saada.

Kuntalaisille uusi kävelyreitti
osallistuvalla budjetoinnilla!
Limingan ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestys on saatu päätökseen ja tulokset
ovat nyt selvillä. Eniten ääniä sai
Ojanperänkankaalle tai Okkosenrantaan ehdotettu kävelyreitti, kertoo hankeasiantuntija Laura Kelhä.
– Määräaikaan mennessä 384 liminkalaista kävi äänestämässä
maksimissaan kolmea itselleen
mieluisinta kehittämisideaa. Ääniä
annettiin yhteensä 997. Äänestystuloksessa nousee selvästi esille
kuntalaisten toive erilaisille ulkoilureiteille. Kaikki äänestyksessä olleet ulkoilureitit saivat mukavasti
kannatusta, joten hienoa, että näis-

tä yksi pääsee nyt toteutukseen!
Ojanperänkankaan tai Okkosenrannan ulkoilureitin lisäksi keskustan ulkoilureitistö oli sijalla kahdeksan, Tupoksen ulkoilureitistön viimeistely sijalla yhdeksän ja Rantakylän talvikävelyreitistö tuli äänestyksessä yhdenneksitoista. Tulokset on esitelty perjantaina 14.10.2022
valtuutetuille osana talousarvioseminaaria.
– Tilaisuudessa käytiin läpi paitsi tuloksia, mutta keskusteltiin
myös osallistuvan budjetoinnin jatkosta sekä kehittämistarpeista.
Osallistuvan budjetoinnin jatko
koettiin tärkeäksi ja toimintamal-

Tätä teidän kannattaa miettiä, kannustaa Laesterä.
Limingan veto- ja pitovoima on heikentynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Millainen on kunnan tulevaisuus, siihen vaikuttaa strateginen linjaus väestönkasvun osalta.
– Nykytilanne on parempi kuin miinusmerkkinen. Mutta jos väestönkasvu hiipuisi, ei valtuutetuilla ole edessä mukavia päätöksiä – silloin supistetaan.
Laesterän mukaan pieneen kasvun
kiihtymiseen ja siihen liittyvään päätöksentekoon Liminka on aika hyvin
valmis, myös paikallisjunaliikenteen
ja kaksoisraiteen näkökulmasta.
– Kun kaksi raidetta tulee, pitäkää
huolta, että teillä on myös asuntoja,
joihin raide tuo. Myös kaavoitus on
tässä asiassa avainasemassa.
Kaavoituksen roolia myös kyläpääl-

lin koettiin sopivan Liminkaan erinomaisesti.
Kelhän mukaan tulevina vuosina on tarve kehittää erityisesti äänestyskäytänteitä esimerkiksi siten, että eri ideoita voitaisiin niputtaa hintakategorioihin. Näin
useampi teko voitaisiin saada toteutukseen asti. Samoin kuntalaisten kannustaminen äänestämiseen on tärkeää – äänestämällä voi saada esimerkiksi omalle
asuinalueelle jotain uutta ja mukavaa.
Ensi vuodelle otetaan myös tavoite saada yhä useampi kuntalainen äänestämään osallistuvaan
budjetointiin jätettyjä ideoita. Kelhä mainitsee ensi vuoden tavoitteeksi otettavan 1 000 äänestäjää,
joka tarkoittaa entistä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa tiedotta-

likkö Rajala piti merkityksellisenä.
– Kaikki kaavat ovat menneet viime vuosina hallinto-oikeuden kautta, ja olleet siellä pari vuotta, joten se
on varmasti yksi syy asukaskehityksen kulkuun, Rajala kommentoi.

Palveluihin kannattaa
investoida
Kurjuutta mitataan nykyisin alijäämällä. Alijäämään eivät suoraan vaikuta
investoinnit. Alijäämää ei voi korjata
kassavaroilla, muistuttaa Laesterä.
– Velalla investointi ei ole välttämättä huono juttu, kun sitä käytetään
muuttajien palveluihin.
Limingan palvelut ovat kohtuullisen edukkaat, koska ne pystytään järjestämään kohtuullisen suppealla
alueella. Tämä on Limingalle iso etu.
– Verotettava tulo asukasta kohden
on ollut vuonna 2021 lähellä maan

mista sekä mahdollisesti jalkautumista kuntalaisten pariin.
– Loppuvuoden aikana osallistuvan budjetoinnin ensimmäisestä kierroksesta laaditaan kysely, johon kuntalaisten toivotaan vastaavan. Kyselyn avulla osallistuvaa
budjetointia voidaan entisestään
kehittää seuraavalle vuodelle.

#SuomenKekseliäinKunta
keskitasoa, ja Liminka on sijalla 122.
Kuntalaisilla on kohtuullisen hyvä tulotaso. 18 vuotta täyttäneiden määrään suhteutettuna maan 25:nneksi
suurin.
Sote-uudistuksen myötä veroprosentti muuttuu tuloverojen osalta –
nykytiedoilla kaikkien kuntien veroprosentti laskee 12,64 prosenttia.
Valtionosuudet muuttuvat huomattavasti uudistuksen yhteydessä.
– Verotulojen tasaus on tällä hetkellä rakennettu niin, että rikkailta
kunnilta tasataan köyhille. Uudessa
systeemissä kunnat eivät juurikaan
tasaa toistensa tuloja ja valtion rooli
kasvaa. Tässä Helsinki hyötyy, mutta
Liminkakin on saaman puolella: Limingan osalta tasaus on 517 euroa
asukasta kohden.
Palvelujen kustannustehokkuus
vaikuttaa luonnollisesti Limingan taloustilanteeseen. Sekä varhaiskasvatus, perusopetus että lukio-opetus
järjestetään tilastojen valossa edullisesti, myös kirjastopalveluihin menee
suhteellisen vähän euroja, kun taas
nuorisopalveluihin kuluu enemmän.
– Rahaa menee lapsiin ja nuoriin
paljon, mutta toiminta on kustannustehokasta, tiivistää Laesterä.
Mikäli Limingan investointiohjelma toteutuu suunnitelmien mukaan,
muutaman vuoden päästä taloudellinen tilanne on painelaskelman mukaan haastava.
– Jos päätätte rakentaa uimahallin,
niin nostakaa veroja ainakin prosentilla. Uimahalli on kallein kunnallinen
palvelu. Rahat eivät tällä tavalla riitä.
Tämä herätti valtuutetuissa runsaasti keskustelua viikonlopun aikana: saadaanko varhaiskasvatuksen tilantarve ratkaistua valtuutettujen ideoimalla liikuntapainotteisella esiopetuksella, jolloin kuuden miljoonan päiväkoti-investointia ei tarvitsisi tehdä?
Entä millä tavalla terveyskeskuskiinteistön myyminen hyvinvointialueelle vaikuttaisi laskelmaan?
– Valtuutetut tarttuivat talouden
haasteisiin ratkaisukeskeisesti ja ryhmien näkemykset olivat melko yhtenäiset. Viranhaltijoiden vetämissä työpajoissa syntyi erinomaisia ideoita, jotka sopivat Suomen kekseliäimmälle
kunnalle mainiosti.

LIMINGAN KUNTATIEDOTE

Liminganlahden luontokeskuksessa järjestetyssä talousarvioseminaarissa pohdittiin kestävää kuntataloutta ja visioitiin tulevaa.

Esimerkiksi yhteisöllistä asumista
pohdittiin laajasti – tässä senioreita
osallistamalla voitaisiin saada lisää
hyviä ideoita. Asumisen lisäksi yhteisöllisen toiminnan kehittämistä tulisi ideoida yhdessä järjestöjen ja opistojen kanssa, kertoo henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Eliisa Tornberg.
– Uusi kulttuurikeskus voisi olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka, ja
sopiva tila vaikka asukastupatoiminnalle.
Yksi seminaarityön kuumista perunoista oli Ruutikangas. Valtuutetut näkivät, että Ruutikankaaseen ja varsinkin kansainvälisiin ampumakisoihin
liittyy niin suuri mahdollisuus kunnan
elinvoimalle, että sitä ei tiukasta taloustilanteesta huolimatta kannata
ohittaa, totesi työryhmäpistettä vetänyt elinkeinojohtaja Teemu Haapala.
– Ruutikankaan potentiaali Limingalle on todella suuri. Nyt mietittiin,
miten tuo potentiaali saataisiin maaliin sopivan kokoisella kunnan panoksella ja riskillä. Yhteinen tahtotila oli
selkeä ja konkretian osaltakin päästiin selkeänoloiseen näkemykseen!

Investointeja myös
Limingan vesihuollossa
Limingan Vesihuolto Oy:n kuulumiset valtuustoseminaariin toi toimitusjohtaja Veijo Savolainen. Savolainen
kertoi vesiyhtiön hallituksen linjanneen, että strategisesti paras ratkaisu vedensaannin turvaamiseksi Limingassa olisi uuden vesilaitoksen,
ja samaan yhteyteen alavesisäiliön,
rakentaminen. Tontti tätä varten olisi Värminkoskentien varressa, ja rakentamiskustannukset olisivat noin
yhdeksän miljoonaa euroa.
– Investointi on liian suuri vesilaitoksen rahoittamaksi ja se tarkoittaisi vesimaksuihin kohtuutonta nostoa,
kertoo Savolainen.
Jaetussa mallissa investoinnissa
mukana olisi vesiyhtiön lisäksi kunta.
Vesiyhtiö rahoittaisi vedenkäsittely-

prosessin, automaation ja verkostorakentamisen. Kunta rahoittaisi vesilaitosrakennuksen ja mahdollisesti
samaan yhteyteen rakennettavat vesiyhtiön toimitilat – vesilaitos jäisi tiloihin kunnan vuokralle.
– Vesihuoltoverkoston perusparannukseen ja saneeraukseen tarvitaan
tulevaisuudessa 1,5 miljoonasta neljään miljoonaan. Edessä on myös uusien omakoti- ja yrityskaava-alueiden
rakentamista.
Savolaisen mukaan näiden osalta
liittymismaksuista saadaan noin puolet rakentamiskustannuksista, jotka
ovat 2,5 miljoonasta neljään miljoonaan. Vesihuollon kunnossapitoon
ja saneeraukseen käytetään noin
500 000 euroa vuodessa.
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Mitä pyörätuolitansseissa
oikein tapahtuu?
Joka keskiviikko Tupoksessa kokoontuu ryhmä pyörätuolitanssijoita tanssinopettaja Jutta Kotalan ja erityisliikunnanohjaaja Hanna Koskisen johdolla. Kysessä on soveltavan liikunnan
maksuton ryhmä, kertoo Koskinen.
– Pyörätuolitanssi on kehittävä ja jopa kuntouttava laji, jossa aivan huomaamatta akivoituvat kehon syvät lihakset.
Pyörätuolinkäyttäjän koordinaatio, tasapaino ja istuma-asento parantuvat
myös ja pyörätuolin hallintataidot kehittyvät. Laji sopii aivan kaikille!
Pyörätuolitansseista päätettiin tehdä video, sillä tanssiryhmä halusi esitellä toimintaansa. Kun ennalta näkee, mitä tansseissa tapahtuu, osallistumisen
kynnyskin madaltuu, kertoo pyörätuolitanssia harrastava Päivi Määttä.
– Pyörätuolitanssi lähti minun kohdallani alkujaan siitä, että fysioterapeutti järjesti minulle ja muutamalle muulle tutustumisjakson. Me ihastuimme
lajiin ja mukana ollut Laitisen Ritva oli
yhteydessä liikuntapalvelupäällikkö

Janne Laamaseen, joka puuhasi kunnalta tilat. Parin vuoden ajan olemme
nyt tanssineet.
Tanssia voi yksin, parina vammattoman pystytanssijan tai toisen pyörätuolinkäyttäjän kanssa. Vamman asteella tai laadulla ei ole väliä, kuka tahansa voi harrastaa pyörätuolitanssia.
Tanssiin löytyy myös erilaisia apuvälineitä ja niistä saat halutessasi vinkkiä
ohjaajalta. Myös vammattomat pystytanssijat ovat tervetulleita mukaan toimintaan.
– Oman kehon hallinta ja liikkuminen musiikin ja rytmin mukana ovat
tässä harrastuksessa tärkeitä asioita
minulle. Se, että pääsee samalla tapaamaan muita ihmisiä on myös iso osa
pyörätuolitansseja, Määttä kuvailee.
Pyörätuolitanssin harrastajat käyvät
harjoituksissa itsekseen tai kaverin
kanssa kuntoilemassa sekä tapaamassa muita samanhenkisiä ihmisiä. Yhdessä tekemisen merkitystä ei voi liiaksi korostaa ja rupattelullekin jää ai-

kaa, sillä Tupoksessa juodaan tanssin
lomassa kahvit.
– Soveltavan liikunnan merkitys ja
tarve ovat kasvaneet jatkuvasti. Erityistä tukea tarvitsevat ryhmät on syytä
huomioida, ja Limingassa asiaan halutaan panostaa koko ajan enemmän.
Pyörätuolitanssit on erinomainen liikkumisen muoto ja esimerkki siitä, kuinka myös kuntalaisten oma kiinnostus
ja innostus voivat luoda uusia mielek-

Katso video
skannaamalla
QR-koodi
puhelimellasi:
käitä harrastusmahdollisuuksia kuntaamme, päättää Laamanen.
Lisätietoa pyörätuolitansseista ja
muista soveltavan liikunnan ryhmistä saat erityisliikunnanohjaaja
Hanna Koskiselta p. 040 193 9168 tai
hanna.koskinen@liminka.fi

Limingan terveyskeskus ottaa
käyttöön uuden Omaolo-digipalvelun
Limingan terveyskeskus ottaa käyttöön
uuden Omaolo-digipalvelun maanantaina 7.11.2022 alkaen, kertoo palveluesimies Outi Kokko.
– Omaolo on sähköinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu, jota
kautta kunnan asukkaat saavat luotettavan henkilökohtaisen palvelun ja vastauksia voinnin arvioon sekä seurantaan. Omaolo on nopea ja vaivaton, kun

jonotusta ja turhia käyntejä ei tule.
Pääset tutustumaan palveluun sekä
tekemään oirearvion osoitteessa omaolo.fi. Digipalvelun kautta voit saada seuranta- ja toimintaohjeita oireisiisi, tai tarvittaessa oirearvioyhteydenottoosi vastaa ammattilainen.
– Laajennamme oirearvioiden ja terveystarkastuksiin valmistautumiseen liittyviä
mahdollisuuksia asteittain, Kokko lupaa.

Voit katsoa
Omaolopalvelun
esittelyn tästä:

Varaa aika influenssa- ja
koronarokotukseen!
– Kausi-influenssarokotuksia annetaan
Limingassa viikoilla 46 ja 50. Influenssarokotusten yhteydessä annamme
myös koronarokotuksia THL:n suosituksen mukaisesti, kertoo palveluesimies Outi Kokko.
Rokotukseen tulee varata aika. Voit
varata aikasi numerosta 040 193 3873
(takaisinsoittopalvelu), josta valitse ensin Liminka (1) ja sitten rokotukset (6).

Ajan voi varata myös kansalaisen nettiajanvarauksen kautta. Tämä varausvaihtoehto vaatii tunnistautumisen ja selaimena toimii parhaiten Firefox.
– Varatessasi aikaa influenssarokotteelle, muista ilmoittaa, tarvitsetko myös
koronarokotteen. Mikäli varaat ajan sähköisesti kansalaisen ajanvarauksen kautta, kirjoita haluamasi rokote tai rokotteet
lisätietokenttään. Yksi ajanvaraus riittää.
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Ukrainalainen
lauluyhtye Simnot:

MAAILMAN JOULU
LIMINGAN KIRJASTO la 19.11.
alle 12-vuotiaat KLO 11-14
yli 12-vuotiaat KLO 15-18
Harry Potter, Star Wars, Soturikissat vai Marvel? Mikä on sinun suosikkisi?
Hyppää mukaan Matkalle Multiversumiin.
Lasten ja nuorten fantasiatapahtuma Limingan kirjastossa.

Ma 21.11. klo 18.00
Limingan kirjasto

#SuomenKekseliäinKunta
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LIMINGAN KIRJASTOJEN AJANKOHTAISET:
POIKKEUKSET AUKIOLOISSA:
Pe 18.11. ja la 19.11.
Omatoimikirjasto suljettu
fantasiatapahtuman
vuoksi.

TI 15.11. KLO 18.00
KIRJAILIJAVIERAANA ANTTI TUURI

Pe 2.12. Kirjaston kehityspäivä
Tupoksen kirjasto suljettu
Limingan kirjasto klo 10-12
Omatoimikirjasto klo 12-19

KE 16.11. KLO 17.00
RIKINKELTAINEN TAIVAS KANSALLISTEATTERIN ESITYSTALLENNE
LA 19.11. MATKA MULTIVERSUMIIN LASTEN JA NUORTEN FANTASIATAPAHTUMA
KLO 11-14 ALLE 12 -VUOTIAAT JA PERHEET
KLO 15-18 YLI 12-VUOTIAAT

ITSENÄISYYSPÄIVÄ:
MA 5.12.
Tupoksen kirjasto suljettu
Limingan kirjasto klo 10-16
Omatoimikirjasto klo 9-19
JOULUN AIKAAN:
Tupoksen kirjasto suljettu
23.12.-8.1.
Limingan kirjasto suljettu
26.-30.12.
Omatoimikirjasto avoinna
26.-30.12. klo 9-21
Muina aikoina tavalliseen
tapaan.

Vapaaehtoisten kattama
euron aamupala tarjolla tänä
vuonna seurakuntatalolla 1.12. asti
torstaisin klo 9–10.00.

TI 6.12.
Tupoksen ja Limingan
kirjastot suljettu
Omatoimikirjasto klo 9-19

MA 21.11. KLO 18.00
MAAILMAN JOULU URKAINALAINEN ACAPELLA
LAULUYHTYE SIMNOT

LOPPIAINEN:
5.1.2023
Tupoksen kirjasto klo 12-15
Limingan kirjasto klo 10-16

KESKIVIIKON KIRJALLISUUSILTA:
STELLA VUOMA
KE 7.12. KLO 18.00

6.1.2023
Tupoksen ja Limingan
kirjastot suljettu
Omatoimikirjasto avoinna
klo 9-19

JOULUINEN SATUTUOKIO
TO 8.12. KLO 18.00
LISÄTIEDOT TAPAHTUMISTA;
FACEBOOK.COM/LIMINGANKIRJASTO
LIMINKA.FI/TAPAHTUMAT
INSTAGRAM: @LIMINGAN_KIRJASTO

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

Elämyksiä etänä -

kulttuuri ja liikuntatoimintaa etäryhmässä
tiistaisin ja torstaisin klo:10-10.45.
Osallistu mukaan osoitteessa:

https://app.vooler.fi/lakeus-arki
Käyttöä varten tarvitset vain internet-yhteyden
sekä tabletin tai tietokoneen millä voit liittyä
mukaan. Palvelu on maksuton.
Ohjelmakalenteri:
Ti 1.11. klo:10-10.45 Äänikirja: Kuvauksia Hailuodosta:
Samuli Paulaharju (kirj. v. 1914)
To 3.11 klo:10-10.45 Rentoutusta eri keinoin
Ti 8.11. klo:10-10.45 Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:
Mukavasti muistista
To 10.11 klo:10-10.45 Liikkuvuus harjoitteita
Ti 15.11. klo:10-10.45 Kulttuuri tuokio
To 17.11 klo:10-10.45 Liikunta tuokio
Ti 22.11 klo:10-10.45 Äänikirja: Kuvauksia Hailuodosta: Samuli
Paulaharju (kirj. v. 1914)
To 24.11. klo:10-10.45 Emmin jumppa
Ti 29.11 klo:10-10.45 Limingan seurakunta: Adventin aika

Lisätietoa ja digitukea
www.vooler.fi/fi/lakeus/
projektisuunnittelija
jonna.ruikka@selanne.net
p. 040 626 4902

Tervetuloa mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Limingan paikallisyhdistyksen toimintaan!
Jäsenenä tuet yhdistyksen toimintaa liminkalaisten
lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Yhdistyksen
jäsenet saavat myös monia paikallisia ja valtakunnallisia
etuja ja alennuksia, eikä jäsenmaksu ole päätä huimaava, vain 25€/vuosi.
Perhekahvilat kylällä Rauhanyhdistyksen tilassa ja
Tupoksessa Huiskeella jatkavat toimintaansa, seuratkaa
ilmoittelua facebook-sivuilla ja Whatsapp-ryhmissä.
Olemme mukana kirjaston järjestämässä tapahtumassa
lapsille ja nuorille marraskuussa, kaikki mukaan Matkalle
Multiversumiin!
Kaikille avoin syyskokous järjestetään 16.11. klo 18
Lakeustalolla, lämpimästi tervetuloa mukaan!
Liity jäseneksi nettisivuillamme liminka.mll.fi. Tapahtumista ja toiminnasta tiedotamme facebookissa MLL
Liminka.
Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse
Limingan.yhdistys@mll.fi.
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN
JUHLA 6.12.2022
LIMINGASSA
JUHLAJUMALANPALVELUS
KLO 10.00
Limingan kirkko,

Kirkkotie 14, Liminka
Juhlajumalanpalvelus kirkossa ja
seppeleenlasku sankarihaudalla

PÄÄJUHLA KLO 11.30
Lakeustalon sali,
Liminganraitti 10, Liminka
Kahvitarjoilu
Tervetulosanat ja juhlapuhe
Ihmisen toivo – arjen suomalaiset
esittää Hannu Tarvas
Kulttuuripalkinnon jako
Hanna-Leena Korhonen ja Tanja Sarkkinen ovat aloittaneet Limingan kunnan palveluksessa tänä syksynä.

Hanna-Leena Korhonen ja
Tanja Sarkkinen
Elokuussa Limingan kunnan matkailupäällikkönä aloittanut HannaLeena Korhonen on kokenut matkailualan ammattilainen, jolla riittää
intoa matkailun kehittämisessä. Ympäristösuunnittelijana työskentelevä Tanja Sarkkinen edistää puolestaan ympäristöasioita sekä
lisää ihmisten ympäristötietoisuutta jätehuollon osalta.

Hanna-Leena Korhonen

Tanja Sarkkinen

Kuka olet?

Kuka olet?

Olen Hanna-Leena Korhonen. Kotoisin
olen Kerimäen pitäjästä, joka on nykyään osa Savonlinnan kaupunkia. Vietin kymmenisen vuotta Lapissa töiden
ja opiskeluiden parissa ennen kuin muutin seitsemisen vuotta sitten Kempeleeseen. Sielunmaisemani on tunturija järvimaisemissa.

Olen Tanja Sarkkinen ja aloitin ympäristösuunnittelijana syyskuun lopulla. Asun
Raahessa ja lapsuuteni olen viettänyt Pyhäjoella. Ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä ja olenkin aina arvostanut luonnon
kauneutta ja rauhaa. Vietän mielelläni aikaa siirtolapuutarhamökillämme ja rakastan siellä oloa etenkin syksyisin, kun
kasvukausi on päättynyt ja saa keskittyä
nauttimaan takkatulesta ja kynttilöistä
pimenevissä illoissa.

Työskentelen Limingan kunnassa matkailupäällikkönä. Matkailun kehittäminen on yksi Limingan kuntastrategian
kärjistä ja se onkin tärkein tehtäväni.
Matkailun kehittämistä on tehtävä tiiviissä yhteistyössä matkailu- ja palveluyritysten kanssa, jotta työssä onnistutaan. Matkailun master planin kevyt päivitystyö on aloitettu ja siinä tullaan kirkastamaan tekemisen steppejä tuleville vuosille.

J ä rjes t ää: Li m in ga n k u nt a ja L im i ng an se ur ak u nt a

ÄÄNESTÄ
LIMINGAN KUNNAN
VUODEN 2022
KULTTUURIPALKINNON SAAJAA
Kulttuuripalkinnon tarkoituksena on edistää ja
kannustaa kulttuuri- ja kotiseututyön alalla
tapahtuvaa toimintaa kunnassa.
Kulttuuripalkinto voidaan myöntää henkilölle,
yhteisölle tai työryhmälle merkittävästä
saavutuksesta tai tapahtumasta
kulttuuri- ja kotiseututyön alalla.

Äänestys on avoinna 25.11.2022 saakka.
Kulttuuripalkinto jaetaan
itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2022.

Työtehtävät?

Nautin matkailun kehittämisen parissa
työskentelystä. Asioita kehitetään eteenpäin ja työpöydällä on samanaikaisesti
useita projekteja, jotka etenevät vaiheittain.

Toimin Lakeuden EKOlla jätehuoltoon
liittyvissä viranomaistehtävissä. Lakeuden EKO toimii neljän kunnan alueella
(Limingassa, Tyrnävällä, Muhoksella ja
Utajärvellä) ja jätehuoltoviranomainen
on näiden kuntien edustajista muodostuva lautakunta. Työhöni kuuluu esimerkiksi ottaa vastaan kompostointi-ilmoitukset, valmistella alueen jätehuoltomääräykset, seurata kotitalousjätteen määriä ja jäteasemien toimintaa. Jätelainsäädäntö uudistuu koko ajan kierrätys- ja
kiertotaloustavoitteiden kasvaessa. Otan
selvää tulevista muutoksista ja valmistelen niiden toimeenpanoa alueellamme.

Näin rentoudun

Parasta työssä

Paras paikka rentoutumiselle on metsäluonto. Talvella laitan sukset jalkaan
ja lähden puuskuttamaan ladulle. Kesäisin liikun luonnossa lenkkeillen ja
pyöräillen. Pihasaunamme toimii myös
oivallisena rentoutumisen paikkana.

Työni on todella monipuolista ja koen sen
merkitykselliseksi. Pääsen työssäni edistämään ympäristöasioita ja lisäämään ihmisten ympäristötietoisuutta jätehuollon
osalta.

Parasta työssä

Musiikkiesitykset: Limingan seudun
musiikkiopisto
Maamme-laulu

Tekijät tutuksi:

Työtehtävät?

Liikuntastipendien jako

Näin rentoudun
Mökkeilyn lisäksi rentoudun esimerkiksi
hyvän ruoan, neulomisen tai lukemisen
parissa.

Lisätiedot ja linkki äänestyslomakkeeseen:
www.liminka.fi/kulttuuripalkinto

QR-koodi äänestykseen

