KUNTATIEDOTE
LIMINGAN KUNTATIEDOTE • 3/2021

Ilon kautta syksyyn

Loman jälkeen arki tarjoaa hyvän
elämän eväät. Limingassa tekemistä
riittää kaikenikäisille.

Tupoksen koulun piha
uudistuu vaiheittain
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Tekijät tutuiksi!
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Yhteinen ilo!
Limingan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden yhteinen teema alkavalle lukuvuodelle on Yhteinen ilo.
Vaikka kevään hyvä koronatilanne ei kantanutkaan syksyyn asti,
haluamme kuitenkin iloita yhdessä erilaisen toiminnan parissa –
terveysturvallisesti. Yhteistä iloa
jaetaan syksyllä käynnistyvissä HaLi-kerhoissa. Perusopetuksen kerhotyöhön on käytettävissä alkavana lukuvuotena 102 500 euroa
opetus- ja kulttuuriministeriön tukea kunnan omavastuulla terästettynä.
Yhteistä iloa löytyy varmasti alakoulun 4. luokan valinnaisen kielen ryhmistä. Limingan uuden kieliohjelman mukaisesti ryhmät syntyivät saksaan, espanjaan ja venäjään. Kun eri puolella Suomea kipuillaan kapeutuvan ja kuihtuvan
kieltenopiskelun parissa, Limingan neljäsluokkalaisista lähes 40
prosenttia valitsee vapaaehtoisen
vieraan kielen! Yläkoulun 8. luokan valinnaisten kielten ryhmät
syntyivät saksaan, ranskaan, espanjaan ja venäjään. Valveutuneet
liminkalaiset ymmärtävät hyödyntää kieliohjelmaa, jollaisia on
yleensä tarjolla vain suurissa kaupungeissa. Kaiken lisäksi Limingassa on mahdollista suorittaa koko koulupolku eskarista lukion loppuun englannin kielellä.

Kirjailija Jiménez ja Säveltäjä Castelnuovo - Tedesco

Kovasti odotettu ja huolella suunniteltu Limingan lukion ja Sarvela-salin saneeraushanke käynnistyi kesän kynnyksellä. LiLun enti-

siä opiskelijoita kutsutaan kirjaamaan lukiomuistojaan. Muistelun
aloittaa lukion rehtori Tiina Parta
nen. Tiinan kirjoituksen yhteydessä on myös tiedot omien muisteluiden lähettämisestä kuntatiedotteen toimitukseen.
Yhteistä iloa koetaan Krankka-areenan uusissa liikuntatiloissa ja hienoilla ulkoliikuntakentillä. Nuoret pääsevät myös yhdessä tuunaamaan omannäköistään
tilaa entisen K-kaupan kiinteistöön, jossa odottaa noin 700 neliötä nuorten ideoita. Ajatuksena
on, että myös nuorten ohjaamotoiminta sekä perhekeskus löytää
kotipesän tilasta.
Heti syyskuun alussa iloisen väriset sateenvarjot Liminganraitin
yllä kuuluttavat Limmi-lastenkirjafestivaalin käynnistyneen. Tapahtumaa koeponnistettiin kaksi vuotta sitten ja jo ensimmäisellä kerralla LimmiFest keräsi noin
500 lasta, isää ja äitiä Lakeustalolle. Nyt LimmiFest laajenee kirjaston, Keskuspuiston ja Lakeustalon välimaastoon. Lukemisen teeman ympärille rakentuu karnevaalitunnelmaa, katukeittiöruokailua ja iloista meininkiä. LimmiFest on osa kulttuuripääkaupunki 2026 -hanketta, ja vuoden 2026
LimmiFest laajenee näyttäväksi,
kansainväliseksi kulttuuripääkaupunkitapahtumaksi.

Päivi Mäki
sivistysjohtaja

KAHDEN HUIPPUTAITEILIJAN ESITYS ON KITARANSOITON JA KERRONNAN
YLISTYS IHMISEN, ELÄIMEN JA LUONNON YHTEISELOLLE.
2.9.2021 klo 19:00 Vilho Lampi -museo, Rantatie 14, Liminka

Ennakkoliput: 15€
Limingan kirjastolta tai www.tiketti.fi.
Tiketin kautta lipunhintaan
lisätään 1,5€ käsittelymaksu.
Ovelta, jos lippuja jää: 20€

WWW.LIMINKA.FI/TAPAHTUMA/HARMOJAMINA/
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Harrastusmahdollisuudet Limingassa paranevat entisestään
Krankka-areena avaa ovensa, Tupokseen uusi kirjasto
Limingan kulttuurin kehittämisen työryhmä
eli prosenttitaidetyöryhmä järjestää kaikille
avoimen kilpailun liikuntahalli Krankka-areenan julkisen taiteen teoksesta. Teos sijoitetaan Krankka-areenan aulaan. Kilpailu on
avoinna 15.8.2021 saakka, ja lisätietoja siitä
löydät kunnan internetsivuilta kohdasta kulttuurin ajankohtaiset.
– Krankka-areena avaa ovensa käytölle koulun alkaessa ja tuo tullessaan huomattavaa
parannusta sisäliikuntatilojen tarjontaan.
Syksy tuo tullessaan muutoksia hinnastojen
sekä tilavarausjärjestelemän suhteen. Näistä pääset lukemaan lisätietoja kunnan internetsivuilta kohdasta tilavaraus, kertoo liikuntapalvelupäällikkö Janne Laamanen.
Syyskuun alussa pidettävät ylioppilaskirjoitukset siirtyvät pidettäväksi Linnukka-hallin liikuntasaliin. Tämä tuo muutoksia muun muassa kuntosalin käyttömahdollisuuksiin.
– Ikäihmisten ohjatut ryhmät starttaavat
elo-syyskuussa ja nämä yhdessä muiden
kuntouttavien ryhmien kanssa pyritään toteuttamaan kirjoitusten aiheuttamista rajoituksista huolimatta. Seuraa tiedotteluamme kunnan internetsivuilta kohdasta liikuntapalveluiden ajankohtaiset, ohjeistaa Laamanen.
Myös paikalliset seurat tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia liikuntaharrastuksiin. Tiesitkö muuten, että Limingan Naisvoimistelijat juhlii tänä vuonna 70-vuotistaivaltaan?

Tekemistä nuorisolle
Nuorisokahvilatilojen suunnittelu alkaa alkusyksystä. Lapsiystävällinen kunta -kyse-

lyn perusteella kahvila nousi yhdeksi tärkeimmistä asioista ja suunnittelutyötä aloitetaan nuorten kanssa.
– Tavoitteena on tehdä syksyn 2021 aikana
tilat, joihin nuoret pääsevät vaikuttamaan.
Keskustan ja Tupoksen nuorisotilat ovat normaalisti auki elokuun lopusta alkaen. Seuraa tiedotteluamme nuorisopalveluiden internetsivuilta ja some-tileiltä, ohjeistaa nuorisopalvelupäällikkö Mika Nieminen.
Nuoriso- ja kulttuuripalvelut on mukana kansainvälisessä Nousevan rannikkoseudun koordinoimassa CultureRe:imagined-hankkeessa, jossa tavoitteena on
kehittää luovia tapoja tehdä kulttuuriperinnöstä näkyvämpi ja ottaa nuoret mukaan paikalliseen kulttuuritoimintaan.
Hanke toteutetaan yhdessä Hyvärilän
nuorisokeskuksen, espanjalaisen Jarrón
Clubin ja liettualaisen Alytus-nuorisokeskuksen kanssa.
– Mukaan haetaan nyt viittä 16–19-vuotiasta
nuorta, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään Limingan kulttuuritoimintaa ja ovat
halukkaita tekemään yhteistyötä hankekumppaneiden nuorten kanssa virtuaalisesti ja yhteisissä tapaamisissa, Nieminen vinkkaa.
Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä:
mika.nieminen@liminka.fi.

Tupoksen kirjastolle uudet tilat
Tupokseen on pitkään kaivattu kirjastolle lisää tilaa ja uusia, terveitä tiloja. Tänä syksynä tiloja rakennetaan ja uudet tilat päästään
avaamaan syksyn aikana. Uusille tiloille on
tarvetta, koska Tupoksen kirjaston kävijä- ja
lainamäärät ovat olleet nousussa useita vuo-

SATUTUOKIOT
Limingan kirjastossa syksyllä 2021
Kirjaston satutuokiot 26.8. alkaen joka toinen torstai klo 10.30.
Satutuokiot ovat kaikille avoimia.
Ne soveltuvat parhaiten 3-6-vuotiaille lapsille.
Tuokion kesto n. 20-30 min.
Satutuokiolla on käytössä satupassi.
Kun keräät syksyn aikana 5 leimaa, saat palkinnon!

Ellen Koskinen (toinen vasemmalta) antoi isopapalleen Pekka Pietilälle Riento-pyörällä
kyytiä ympäri Liminkaa. Keskuspuistoissa ulkoilemassa olivat myös Eila Junttola ja kuntohoitaja Sari Rautio.

sia, kertoo kirjasto- ja kulttuurijohtaja Janne
Nevala.
– Asiakkaiden ja kyläläisten toiveita on kuultu ja uusiin tiloihin saadaan kokoushuone
sekä tilaa opiskella, työskennellä ja lukea lehtiä. Osa kirjaston tiloista on yhteiskäytössä
samoissa tiloissa toimivien hammashoidon
ja varhaiskasvatuksen kanssa. Näin saadaan
tilat tehokkaaseen käyttöön, Nevala kertoo.
Tupoksen uuteen kirjastoon saadaan
myös pääkirjastosta tuttu omatoimikir-

jasto. Kirjastoon pääsee jatkossa entistä
pidemmillä aukioloilla.
– Uusien tilojen rakentamisen ajan Tupoksen kirjasto palvelee vanhoissa tiloissa vain
päiväkoteja ja kouluja. Tähän päätökseen on
tultu sekä sisäilmaongelmien että koronatilanteen vuoksi, päättää Nevala.
Ilmoittautuminen Lakeuden kansalaisopis
ton lukuvuoden 2021 – 2022 opintoihin al
kaa maanantaina 23.8.2021 klo 18.00

Vieraana:
PELLE MILJOONA
ris

Kuva: Teija Va

HUOM! Päiväkotiryhmien satutuokiot järjestetään erillisen
aikataulun mukaan.
Lisätietoja: kirjasto@liminka.fi, p. 050 318 2044
Satutuokiot syksyllä 2021:
to 26.8. klo 10.30
to 9.9. klo 10.30
to 23.9. klo 10.30
to 7.10. klo 10.30
to 21.10. klo 10.30
to 4.11. klo 10.30
to 18.11. klo 10.30
to 2.12. klo 10.30
to 16.12. klo 10.30

Tervetuloa!

LIMINGAN KIRJASTO
to 12.8.2021 klo 17:30
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Vierailu on osa Muusajuhlien ohjelmaa: www.muusajuhlat.fi
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KUVA: ARIMO EKLUND

LimmiFest
on täällä taas!
Välivuoden jälkeen Limingassa juhlitaan jälleen LimmiFestiä, eli lasten ja
nuorten kirjallisuuteen ja kuvitukseen
keskittynyttä koko perheen festivaalia. Torstain ja perjantain pääpaino tapahtumissa on kouluilla, joissa vierailee kirjailijoita ja kuvittajia. Iltaisin on
ohjelmaa myös muille, kertoo kirjasto- ja kulttuurijohtaja Janne Nevala.
– Festivaalin polkaisee liikkeelle Ve
sa Vierikon ja Petri Kumelan loistava
musiikin ja tarinan yhteisesitys Harmo ja minä. Tunnelmallisessa Vilho
Lampi -museossa pääsee kuuntelemaan ensiluokkaista tarinankerrontaa ja kitaramusiikkia. Harmo ja minä
on festivaalin ainoa maksullinen tapahtuma.
Torstaina paikkakunnalle saapuu
myös sirkusakrobatiaryhmä Duo Colour Express. Torstaina ja perjantaina
duo vetää työpajoja yli 10-vuotiaille ja
lauantaina kirjaston pihalla duolta
nähdään henkeäsalpaava TT-1000 -esitys. Perjantaina Limingan kirjastolla
pääsee puolestaan nauttimaan Limingan seudun musiikiopiston Soitinkar-

nevaali-konsertista.
– Lauantaina on luvassa kunnon
karnevaalitunnelmaa, kun varsinainen festivaalipäivä starttaa Keskuspuistossa karnevaalikulkueella. Kulkueeseen kutsutaan kaikki mukaan,
iästä huolimatta. Kannattaa valita kaapista päälle hauskimmat ja jännimmät asut, koska kulkueen paras puku palkitaan, Nevala lupaa.
Kulkueessa mukana on lastenmusiikkiorkesteri Henxelit, jolta kuullaan
konsertti vielä myöhemmin lauantaina.
– Ohjelmassa on musiikin ja sirkusakrobatian lisäksi nukketeatteria, työpajoja, satuseikkailurata ja muuta mukavaa. Työpajoja ovat vetämässä muun
muassa kirjailija-kuvittajat Riina ja Sa
mi Kaarla sekä Henna Ryynänen. Ohjelmanumerot ovat maksuttomia ja
kaikille avoimia.
LimmiFestin päättää sarjakuvataiteilija ja muusikko Milla Paloniemen
#moimäoonmilla -keikka Vilho Lampi -museolla. Keikalle on suositusikärajana 15.

LASTEN JA NUORTEN KIRJALLISUUS- JA KUVITUSFESTIVAALI
Lakeustalo ja Limingan kirjasto

2.9. Torstai

4.9. Lauantai

Klo 15:30 Vieraana Vesa Vierikko/ Limingan kirjasto

Limingan kirjasto ja Lakeustalo.

klo 19:00 Vesa Vierikko & Petri Kumela: Harmo ja minä

Esitykset kirjaston pihalla, mikäli sää sallii.

Vilho Lampi-museo, Rantatie 14, Liminka

Muussa tapauksessa Lakeustalossa ja kirjastossa.

Liput: www.tiketti.fi 16,50 € tai

Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin.

Limingan kirjasto 15 € / Ovelta 20 €

Tapahtumassa arvotaan LimmiFestin kummin

www.liminka.fi/tapahtuma/harmojamina

Tim Sparvin pelipaita nimmarilla.

3.9. Perjantai

Klo 11:00 Festivaalikulkue Keskuspuistossa, lähtö

Klo 17:00 Soitinkarnevaalikonsertti –
Limingan seudun musiikkiopisto / Limingan kirjasto

TAPAHTUMASSA ARVOTAAN LIMMIFESTIN KUMMIN
TIM SPARVIN PELIPAITA NIMMARILLA.

Niittäjäpatsaalta. Pukeudu naamiais-tai karnevaaliasuun,
paras asu palkitaan kulkueen päätteeksi.
Kulkueeseen voi osallistua ilman, että osallistuu kilpailuun.

Akrobatia-työpaja: jongleeraus, lattia-akrobatia, tasapainoilu.

klo 12:00 Nukketeatteri Pikkukulkuri: Leppäkerttu Pilkuton

To klo 17:00 ja 18:00 / Tupos

klo 13:00 Sirkusakrobatia: Duo Color Express: TT-1000

Pe klo 17:00 ja 18:00 / Lakeustalo

klo 14:00 Lastenmusiikkiorkesteri Henxelit

Ikäraja 10 v. Työpajat ovat maksuttomia, max 12 osallistujaa.

klo 15:00 Nukketeatteri Pikkukulkuri: Leppäkerttu pilkuton

Ilmoittautuminen: kulttuuritoimi@liminka.fi.
Kerro kumpaan työpajaan ilmoittaudut sekä osallistujan ikä.
Milla Paloniemen näyttely Vilho Lampi-museolla,

La klo 16.00 Milla Paloniemen #moimäoonmilla -esitys
Vilho Lampi -museo (Ikäsuositus 15v.)

avoinna to-la klo 12-17

limmifest

www.liminka.fi/tapahtuma/limmifest/

RANTALAKEUS
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Keväällä 2020 eskarit istuttivat omenapuita Aapin päiväkodin pihaan.

Varhaiskasvatus hyvinvoinnin keskiössä
Varhaiskasvatuspalvelut ovat lapsen lähipalvelua parhaimmillaan. Varhaiskasvatuksessa lapsen kasvun,
kehityksen ja oppimisen tuki sekä osaaminen ovat rautaisen ammattijoukon käsissä, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Sari Supperi.
– Me varhaiskasvatuksessa huolehdimme kalleimmasta aarteestanne joka päivä, ympäri vuoden ja vuorokauden. Varhaiskasvatus toimii tiiviisti yhteistyössä
kunnan eri toimijoiden kanssa, jotta lapsen ja perheen kokonaisvaltainen hyvinvointi toteutuu.
Uutena esiopetuksen johtajana aloittaa elokuussa kasvatustieteiden kandidaatti Jonna Kuru, joka siirtyy tehtävään
vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan
työstä.
– Näin pedagogiselle johtamiselle jää
enemmän aikaa ja esiopetus nivoutuu
omaksi kokonaisuudekseen varhaiskas-

vatuksen ja perusopetuksen nivelvaiheeseen, Supperi iloitsee.
Liminkaan muuttaa paljon uusia perheitä, minkä vuoksi varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä on kovaa ja tehdyt ennusteet ovat jopa ylittyneet.
– Limingassa on hyvä työllisyystilanne,
ja varhaiskasvatuksen paikkoja tulee järjestää nopealla aikataululla vanhempien
työllistyessä. Työllistyneiden määrä on yllättänyt positiivisesti.
Esiopetus on saanut Ojanperän ja Liminganlahden kouluille kumpaankin yhden esiopetuksen lisäryhmän. Näin yhä
useampi lapsi oppii jo esiopetusvuoden

Ilmoittaudu
HaLi-harrastuskerhoihin!
HaLi – Harrastava Liminka -harrastustoiminta jatkuu alkavana lukuvuonna 2021–2022.
– Harrastustarjottimet rakennetaan lasten harrastustoiveista, joita olemme kartoittaneet kouluilla
viime kevään 2021 pilotointijakson aikana. Koulukohtaisilla harrastustarjottimilla on tarjolla tänäkin vuonna monipuolinen harrastusvalikoima, josta löytyy niin liikuntaa, kädentaitoja kuin koodaustakin, kertoo HaLi-hankekoordinaattori Linda Jaak
kola.
Harrastuksiin ilmoittautuminen järjestetään
elo-syyskuun vaihteessa. Tiedotamme ilmoittautumisen alkamisesta huoltajia tarkemmin Wilman kautta syyslukukauden 2021 alussa.
– Koulukohtaiset harrastustarjottimet julkaistaan viikkoa ennen ilmoittautumista, jotta lapset
ja huoltajat voivat tutustua yhdessä tarjolla oleviin harrastuksiin. Harrastustoiminta alkaa kouluilla syyskuussa 2021.
HaLi on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja Pohjois-Pohjanmaan Avi:n hallinnoimaa Harrastamisten Suomen mallia. Tavoitteena
on tarjota peruskouluikäisille lapsille mahdollisuus
osallistua maksuttomaan harrastustoimintaan
koulupäivän yhteydessä.

aikana koulun toimintaympäristön toimintatapoja ja pääsee osaksi kouluyhteisöä.
– Tämä sujuvoittaa myös nivelvaiheen
opetuksen toteuttamista. Esiopetuksen
lisäryhmien ansiosta kouluille varhaiskasvatukseen vapautuu ryhmätiloja pienemmille lapsille sekä Aapin että Linnukan
päiväkoteihin.
Avoimen varhaiskasvatuksen tarjonta
lisääntyy 1.9. alkaen sekä kirkonkylällä että Tupoksessa. Kerhot on tarkoitettu
2–5-vuotiaille kotihoidossa oleville lapsille.
– Kerhopaikan voi saada avoimen var-

haiskasvatuksen jonon ohi vapauttaessaan varhaiskasvatuspaikan päiväkodista tai perhepäivähoidosta.
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhomaksuja alennetaan 1.8.2021 lähtien. Uusi maksu on 20 euroa kuukaudessa. Perheen oikeus kotihoidon tukeen säilyy, vaikka lapsi olisi avoimessa kerhossa. Kerhokalenteri löytyy kunnan nettisivuilta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat sekä sisaruksesta perittävät maksut
muuttuvat niin ikään 1.8.21 alkaen.
– Monella perheelle asiakasmaksut pienenevät. Olettehan toimittaneet tulotietonne varhaiskasvatuksen toimistosihteerille?, muistuttaa Supperi.
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Tupoksen koulun piha
uudistuu vaiheittain
Uusien moduulikoulujen myötä Tupoksen koulun piha kaipaa kipeästi uudistamista. Tähän vastataan kaksivaiheisella koko kampusalueen kehittämisellä.
Ensimmäinen vaihe on tarkoitus toteuttaa vuonna 2021 ja toinen vaihe vuonna
2022, kertoo Tupoksen koulun rehtori
Satu Kemppainen.
– Kampusalueen kehittämistä on tehty yhdessä luottamusmiesten, koulun,
kyläläisten ja virkamiesten kesken. Tällä
hetkellä pihan kapasiteetti on riittämätön ja piha-alueen välineistö ei enää täytä turvamääräyksiä. Kampusalueen keskeisinä kehittämisen painopisteinä ovat
pihan toimivuuden lisääminen ja liikunta- ja aktiviteettipaikkojen riittävyyden
takaaminen.
Ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan
Vilskeen edusta ja Tuiskulan etupiha viihtyisäksi välituntialueeksi ja pyörien paikoitusalue siirretään koulun taakse. Uuden moduulin yhteyteen tehdään aidat-

Unohditko ilmoittaa
tuomiesi säkkien määrän
Esalle 050 5355 367?
Keräyspiste on avoinna 15.8. asti, joten siihen asti voi
myös ilmoittaa jo tuodut säkit.
Tarkista keräykseen hyväksyttävät säkit, pakkaus. ja
ilmoitusohjeet www.liminka.4h.fi/toiminta/reilu-teko-sakkikerays.
Limingan 4H-yhditys osallistuu ReiluTeko -säkkikeräykseen
järjestämällä vapaaehtoisvoimin toimivan keräyspisteen.
Valitettavasti ilmoitusten määrä ei vastaa keräyspisteelle
tuotujen säkkien määrää. Saamme yhdistykselle tuottoja vain
ilmoitetuista säkeistä. Nämä tuotot käytetään suorana lasten
ja nuorten 4H-harrastusmahdollisuuksien tukemiseen esimerkiksi jäsen- ja osallistumismaksuihin. Ilmoitusten määrää seuraamalla vapaaehtoistyöntekijämme osaa myös käydä paikalla
katsomassa, että alue pysyy siistinä. Jos ilmoituksia tuoduista
säkeistä ei tehdä, meidän ei ole järkevää käyttää arvokasta
vapaaehtoistyötä keräyksen järjestämiseen jatkossa.
Säkit saa tuoda ilmaiseksi keräykseen ja ne saadaan sieltä
kierrätykseen, joten paikallisten maanviljelijöiden, lasten ja
ympäristön puolesta toivomme, että keräys voitaisiin järjestää
myös tulevina vuosina.

tu, turvallinen piha-alue esikoululaisia
varten. Jätepisteiden uudistus toteutetaan samassa yhteydessä.
– Jatkossa toiveissa on myös laajempi peli- ja leikkivälineiden uudistaminen.
Pihalle on suunnitteilla uusi peliareena,
salibandykaukalo, uusia keinuja ja kiipeilyteline.
Lisäksi pihan istutuksia ja turva-alustoja uudistetaan. Alueen osittainen hiekkapinta on ollut haasteellinen. Niinpä
asfaltointi ja sen ohessa piha-alueen kuivatusjärjestelmän parantaminen onkin
yksi oleellinen kehittämiskohde.
– Uudistuksen myötä Tupoksen lapset saavat käyttöönsä turvallisen ja toimivan leikki- ja pelialueen. Koulun piha
tulee palvelemaan koko kylää uusien
leikkivälineiden, houkuttelevien liikunta- ja pelipaikkojen sekä viihtyisien oleskelualueiden muodossa. Tavoitteena on
saada toimiva ja turvallinen piha Tupoksen lapsille.

4H-kerhot alkaa 13.9.2021
- syyslomalla päiväleirejä alakouluikäisille
- syksyn aikana yöleirit sekä lapsille,
että nuorille
- harrastekursseja liittyen askarteluun,
leivontaan ja liikuntaan
- koulutuksia ja työllistymismahdollisuuksia nuorille
Seuraa ilmoittelua kotisivuillamme ja
somessa!
www.liminka.4h,fi/tapahtumat
ONKO SINULLA TOIVE TAI IDEA?
Kerro kerho- ja kurssitoiveesi meille
osoitteessa www.liminka.4h.fi/toiminta

Limingan 4H-yhdistys järjestää kerhoja
Kirkonkylällä, Ala-Temmeksellä, Ojanperällä ja
Tupoksessa. Tulossa on mm. liikunta-, kokki-,
puuha-, keppari- ja heppakerhoja...
Kerhoja ohjaavat koulutetut nuoret kerhonohjaajat yhdessä vastuuohjaajien kanssa.
Kerhot ovat kaikille avoimia ja ilmaisia lukuunottamatta kokki- ja heppakerhoa, joissa
on pieni osallistumismaksu.
Kerhokalenteri aukeaa syyskuun alussa kotisivuillemme osoitteeseen
https://liminka.4h.fi/kerhot2/
Käy valitsemassa mieleisesi kerho kerhokalenterista ja ilmoittaudu mukaan!

LIMINGAN KIRJASTO

OSAAVA KERHONOHJAAJA
-KOULUTUS
3.-4.9.2021 LIMINGASSA

Koulutus on tarkoitettu yli 13-vuotiaille
4H-kerhonjohtajuudesta kiinnostuneille
nuorille. Kerhoja on tulossa monella eri
teemalla: liikunta, akrobatia, kokkaus,
kädentaidot, heppa, jne.
Onko sinulla jokin taito tai kiinnostuksen
kohde, mihin liittyen haluaisit kerhoa ohjata??
Haluatko antaita omaa rahaa?
Haluatko koulutusta ja työkokemusta
tulevaisuutta varten?
Ilmoittaudu mukaan 24.8. mennessä
osoitteessa www.liminka.4h,fi/
Liminka

Limingan
museo-alueen
kesä 2021

KIRJASTON AUKIOLOAJAT:
ma-to 11-19
pe 10-16
la & su suljettu
OMATOIMIKIRJASTO
ma-to 10-11 ja 19-21
pe 16-19
la & su 10-17
Tupoksen kirjasto on toistaiseksi suljettu.

TAPAHTUMAT:

12.8. klo 17.30 Vieraana: Pelle Miljoona
26.8. klo 10.30 alkaen satutunnit joka toinen torstai
2.-4.9. LimmiFest - Lasten ja nuorten kirjallisuus- ja
kuvitusfestivaali
Lisätiedot: www.liminka.fi/tapahtumat
NÄYTTELYT:
Syyskuu: Lastenkirjainstituutti: Ensikirjat
Lokakuu: Lions Club yhteisnäyttely: Teema lapsi & luonto
Marraskuu: Limingan Taidekoulun residenssitaiteilijat

MILLA PALONIEMI:

KIROILEVA SIILI JA

PONEJA

Kuva: Anna Kamula

Vilho Lampi museo - muistokoti Aappola Kotiseutumuseo
€
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Lukiokoulutus uudistuu seinät rymisten!
Limingan keskustassa keskeisellä paikalla patsasteleva lukiorakennus on laajan saneerauksen kohteena vuoden 2022 loppuun saakka. Saneeraus toteutetaan vaiheittain, ja suunnittelun lähtökohtana on, että opiskelijoiden arki kärsii mahdollisimman vähän, kertoo lukion rehtori Tiina
Partanen.

– Kesän aikana vanha Sarvela-sali on
purettu ja kuvataideluokka saneerattu. Talotekniikkaa on siirretty uusiin
paikkoihin ja uudisosan perustustyöt
on käynnistetty. Uudisosa tulee sisältämään valoisan opiskelijakunnan kahvilatilan sekä uudistuvan, erittäin korkeatasoisen monitoimisalin. Laatukriteereissä keskeisimpänä on laadukas
akustiikka.
Partasen mukaan sali on suunniteltu myös muita kulttuuritapahtumia ja
toimintoja silmällä pitäen Saneerauksen valmistumisen jälkeen Limingan
seudun musiikkiopisto palaa lukiorakennukseen.
– Uusi sali tulee toimimaan musiikkisalina, muiden kulttuuritapahtumien
näyttämönä, lukion suurena 300-paikkaisella teleskooppikatsomolla varustettuna auditoriona ja ylioppilaskirjoitustilana. Opettajainhuone on saneerattavana syysloman tienoille saakka.
Lukion saneerauksen yhteydessä
ensimmäisen kerroksen tilat uudistetaan kauttaaltaan. Kahvilatilan ja muutamien äänieristettyjen pienryhmätilojen lisäksi alakertaan tulee muunneltava oppimisympäristö, innovaatioa-

reena, jossa voi työskennellä isommissa ja pienemmissä ryhmissä.
– Lukiorakennuksen konkreettisen
uudistumisen lisäksi myös lukiokoulutuksen sisältö uudistuu vuosiluokka
kerrallaan. Valtakunnallinen uusi lukion opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukiokoulutuksensa aloittavien
kanssa. Elokuun alussa voimaan astunut lukiolaki toi lukiolaisille merkittäviä taloudellisia etuuksia.
Lukiokoulutus on tästä eteenpäin
maksutonta ja myös Kelan korvaama
koulumatkatuki koskee uuden lain piirissä olevaa ikäluokkaa. Valtakunnallisen uudistuksen lisäksi Limingan lukiossa alkaa kaksikielinen koulutus englannin kielellä. Uudelle linjalle on valittu pääsykokeiden kautta 20 opiskelijaa.
– Opetuksesta neljännes järjestetään englannin kielellä. Järjestely perustuu Limingan kunnan kaksikielisen
koulutuksen polkuun ja sitä kautta
kansainvälisyysstrategiaan. Syyspuhurit siis todella puhaltelevat uusia tuulia Limingan lukiossa, mutta innolla
tartumme kiinni kehittämishankkeisiin ja positiivisiin haasteisiin.

Lukiomuistoja Limingasta
“Minun luokanvalvojani oli Juha Kuonanoja, jonka kanssa ehdin olla muutaman vuoden yhtä aikaa töissäkin täällä lukiolla. Jo omana lukioaikanani opiskelijoiden yhteisöllisyys ja yhteistyö oli erittäin aktiivista. Teimme ja toteutimme jos jonkinmoista
kabareeta, näytelmää, tanssiesitystä, tapahtumaa ja tempausta opiskelijoiden voimin. Rinnakkaisia luokkia oli minun aikana kaksi ja useimmissa esityksissä oli mukana kummankin luokan opiskelijoita. Ei meillä mitään draamaryhmää muistaakseni ollut. Joku käsikirjoitti, toinen taas suunnitteli askelmerkit ja äänimaisemat. Oli
hirveän tärkeää tuottaa draamallisia toteutuksia erilaisiin juhlapäiviin ja tapahtumiin. Aika kultaa muistot. Ehkä on hyvä, että tuohon aikaan ei ollut tapana videoida esityksiä. Saattaisi näyttää jälkikäteen katsottuna kömpelömmältä suhteessa
muistoihin. Omasta mielestähän ne olivat erittäin eheitä draamallisia kokonaisuuksia.”
-Tiina Partanen

Lähetä oma muistelosi osoitteella: tiedotus@liminka.fi
Keräämme lukiomuistoja syksyn aikana ja hyödynnämme saamiamme
tekstejä osana kunnan tiedotusta.
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Tekijät tutuiksi!
Talousasiat liittyvät tavalla tai toisella kaikkeen kunnassa tapahtuvaan. Maaliskuussa Limingan kunnan
palveluksessa aloittanut talousjohtaja Lasse Siekkinen
pitää tilit kurissa, koordinoi ICT-toimintoja ja iloitsee
kehittymismahdollisuuksista työssään.

Seurakuntakerho
Kenelle? Kerho suunnattu kaikille aikuisille, joilla arkipäivisin aikaa
Milloin? 25.8.2021 alkaen joka keskiviikko klo 12–13.30 seurakuntatalolla
SIsältö: Hartaus, kahvit, vaihtuvaa ohjelmaa mm. aivojumppaa, vierailijoita jne.
vapaata seurustelua

Limingan seurakunta järjestää 10-synttärit kaikille 2011 syntyneille
lapsille, jotka asuvat Limingan kunnan alueella. Kaikkien tänä
vuonna kymmenen vuotta täyttävien yhteiset juhlat pidetään

seurakuntatalolla (Pappilantie 6)
sunnuntaina 12.9. klo 12–15
Synttäreille TÄYTYY ilmoittautua ennakkoon, jotta osaamme varata
jokaiselle lahjan ja syötävää. Viimeinen ilmoittautumispäivä on su
5.9. Ilmoittautuminen tapahtuu seurakunnan nettisivujen kautta tai
oheisella QR-koodilla pääset suoraan ilmoittautumislomakkeelle.

Kuka olet?
Olen juuri 40 vuoden ikään tullut
perheellinen mies. Perheeseeni
kuuluu puolison lisäksi kaksi tytärtä ja yksi mäyräkoira. Perheeni
kanssa pidämme ulkona liikkumisesta ja yhdessä erilaisten asioiden
tekemisestä. Mökkeilemme ja liikumme jonkin verran myös Kuusamon suunnalla, josta olen kotoisin. Perusluonteeltani olen aika
rauhallinen ja tasainen ihmistyyppi, mutta pidän itseäni tarvittaessa melko nopealiikkeisenä tekijänä.
Työtehtävät?
Työtehtäviini kuuluu kunnan talouteen liittyvien vastuiden ja velvollisuuksien hoitaminen kuten talousarvio, tilinpäätös, talouden seuranta ja raportointi. Vastuulleni
kuuluu on myös kunnan ICT-toimintojen koordinointi. Perusvastuiden lisäksi olen kuitenkin mukana monissa erilaisissa kuntakonsernin toimintoihin ja niiden kehittämiseen liittyvissä tehtävissä,
minkä koenkin yhdeksi työni parhaista puolista.
Ennen siirtymistäni Liminkaan
työskentelin hieman yli kymmenen
vuotta Oulun kaupungilla, josta
noin kuusi vuotta olin kaupungin
konsernihallinnossa controllerina
ja noin neljä vuotta liikelaitoksen
talous- ja hallintopäällikkönä. Tätä
ennen, ennen vuoden 2013 kuntaliitosta, työskentelin Oulunsalon
kunnassa erilaisissa taloushallinnon perustehtävissä parisen vuotta. Etenkin controllerin tehtävien
kautta minulla on ollut mahdollisuus tutustua laajasti kuntasektorin eri toimialojen toimintoihin.

Parasta työssä
Työssäni on parasta sen laaja-alaisuus ja lähes rajattomat kehittymismahdollisuudet. Talous liittyy
jokseenkin kaikkeen kunnan toiminnassa, joten työni puolesta pääsen mukaan todella vaihteleviin
tehtäviin. Työni on eräänlainen näköalapaikka kuntakonsernin eri
toimintoihin. Erityisesti pidän uusista työkavereista, työmatkasta ja
Limingan kauniista kunnasta työympäristönä. Lisäksi on erittäin
mielenkiintoista olla mukana kasvavan ja hyvin johdetun kunnan
toimintojen ja palvelujen kehittämisessä kuntalaisille entistä paremmiksi.
Minua voi lähestyä missä vain
asiassa. Vastuulleni kuuluu kunnan talouteen ja IT-asioihin liittyvät tehtävät, mutta mielelläni autan kaikessa mahdollisuuksien mukaan. Ihmisten kohtaamisessa minua ohjaa ajatus, että minulla on
kaksi korvaa, mutta yksi suu. Kuuntelemalla ja pysähtymällä aidosti
asioiden ääreen, on yleensä mahdollista laajentaa omaa ymmärrystä eri asioiden tilasta.
Näin rentoudun
Rentoudun olemalla perheeni
kanssa ja tekemällä yhdessä mieluisia asioita. Käyn myös säännöllisesti harjoittelemassa Snookeria,
jossa pääsee tehokkaasti hetkeksi irti työhön liittyvistä ajatuksista.
En oikeastaan hirveän paljon kaipaa erillistä aikaa rentoutumiselle, joten ilmeisesti olen aika tehokas rentoutuja.

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
Limingan kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 23.8.2021
Lakeustalolla klo 16.30 alkaen.
Esityslista sekä kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.liminka.fi/päätöksenteko/esityslistat ja pöytäkirjat
Kari Ylönen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Synttäreiden ohjelma on suurimmaksi osaksi ulkona, joten
pukeuduthan riittävän lämpimästi ja sään mukaan! Synttäreillä on
lyhyt hartaus, yhteislaulua ja erilaisia toimintapisteitä, jotka
sisältävät pelejä, leikkejä ja askartelua. Synttäreillä esiintyy TaikaPetteri, jonka esitys sisältää huimia sirkustemppuja, hauskoja
vatsastapuhumisnumeroita, hämmästyttävää beat-boxausta ja
runsaasti lämminhenkistä huumoria. Jokainen synttärisankari saa
juhlien lopuksi oman lahjapussukan mukaansa.
www.liminganseurakunta.fi

Omaishoitajien ja läheisten
Puutarhajuhlat
maanantaina 16.8. klo 13.30-15.00
paikka: Limingan seurakuntatalo, Pappilantie 6.
Kutsumme puutarhajuhlaan omaistaan hoitavia, heidän
läheisiään ja entisiä omaishoitajia mukaan pienen ohjelman,
mukavan seuran ja täytekakkukahvitarjoilun parissa.
Vietämme juhlaa sään salliessa seurakuntatalon pihalla, muuten
sisätiloissa.
Osallistujat voivat halutessaan käyttää tilaisuudessa hattua☺

Lämpimästi Tervetuloa !

Virkistävä päivä
eläkeläisille
Limingan pappilan pihapiirissä
to 12.8. klo 10-14.30.
Ohjelmassa yhdessäoloa, laulua, hartaus,
kädentaitoja sekä sään salliessa ulkoilua ja
mahdollisuus käydä Rientopyöräajelulla.
Ruoka -ja kahvitarjoilu.
Menossa mukana diakoniatyöntekijät Heini ja Sanna.
Päivä on maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Sururyhmä

alkaa to 7.10. Limingan
pappilassa klo 17-19.
Ryhmä kokoontuu 6 kertaa.
Sururyhmä on luottamuksellinen
vertaisryhmä, jossa on mahdollisuus
keskustella ja käydä läpi menetykseen sekä
suruun liittyviä asioita ja tunteita.
Ohjaajina Eeva Mertaniemi
ja Sanna Mettovaara
Ilmoittautumiset 1.-30.9. välisenä aikana
p. 044 752 1224 /Eeva

