
KUNTA-
TIEDOTE

Tekijät tutuiksi!

Tupoksessa tapahtuu

Ylävitonen 
Suomen kekseliäimmälle 
kunnalle
Helppoa arkea, tulevaisuuden 
visioita ja tekemisen meininkiä 
– Liminka taikoo iloa elämään! 
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Valtuusto isojen 
ratkaisujen äärellä
Uusi valtuustokausi on lähtenyt 
vauhdilla liikkeelle. Raskaan kou-
lutuspaketin ja sisäänajon lisäksi 
syksyn työlistalla ovat olleet talous-
arvion laadinta sekä kuntastrate-
gian päivittäminen. Molempien 
laatiminen on harvinaisen vaikeaa, 
koska näkymä eteenpäin on epä-
selvä. Strategian pohjana ovat ai-
na edellisen kauden linjaukset, vak-
ka aika ajoin tuleekin arvioida toi-
mintaympäristön muutoksia ja nii-
den edellyttämiä toimia. Työ on 
haastavaa, sillä epävarmuusteki-
jöitä on paljon ja näkymä eteen-
päin on aina sumuinen. Kunnalli-
sessa päätöksenteossa on tehtävä 
päätöksiä ajassa, tässä hetkessä, 
olemassa olevan tiedon perustel-
la. Täydellistä tietoa ei ole olemas-
sa, eikä sitä voi odottaa.

Iso strateginen ja konkreettinen 
asia, joka tulee ratkaista, on kun-
nan suhde Ruutikankaan ampu-
maurheilukeskuksen kehittämi-
seen. Ollako mukana vai ei, siinä-
pä kysymys. Voitaneen kiistatta to-
deta, että Ruutikangas on mah-
dollisuus, joka tulisi kyetä hyödyn-
tämään maksimaalisesti. Kansain-
välisyys, uudet liiketoimintamah-
dollisuudet, tapahtumamatkailu, 
kansainvälinen ja kotimainen nä-
kyvyys sekä tunnettuuden lisäys, 
mutta myös verotulojen kasvu ja 
työpaikat ovat näkökulmia, joiden 
suhteen asiaa tulee valtuustossa 
arvioida. Kyse on vain harvoin eteen 
tulevasta mahdollisuudesta luoda 
iso kisakeskus ja tapahtuma-aree-
na. Suomessa ei Ruutikangasta 
vastaavaa ole – ainakaan vielä!

Toinen arvioitava asia on hankkeen 
riskit, muun muassa se, jos han-
ketta ei viedä loppuun saakka. Kun-
ta on vuokrannut maa-alueet yh-

distykselle ja kunnan panostus on 
nyt muutama kymmenentuhatta 
euroa. Jos kunta lähtee laajemmin 
mukaan kehittämään aluetta, sin-
ne voidaan suunnitella sellaisia uu-
sia harraste-, liikunta- ja virkistys-
toimintoja, joita Limingassa tai ko-
ko Pohjois-Suomessa ei vielä ole. 
Olisiko hyvä toteuttaa ampuma-
paikkojen oheen puitteet ampu-
mahiihtoa varten? Olisiko hyvä teh-
dä samalla esimerkiksi crossirata, 
kun valleja rakennetaan? Toisiko 
hanke mukanaan lisää vetovoimaa, 
elinvoimaa ja imua kuntaan? 

Moni ajattelee, että kunta on siir-
tämässä harrasteita pois Rantaky-
lästä. Näin ei kuitenkaan ole, ja Ruu-
tikangas ei ole Rantakylän kilpaili-
ja. Molempiin löytyy omia luontai-
sia toimintoja, joita Ruutikankaan 
yhteyteen voitaisiin toteuttaa var-
sin edullisesti – monipuolistaen ko-
ko seudun ja Pohjois-Suomen har-
rastetarjontaa. Rantakylä on pai-
kallinen, kunnan asukkaiden vir-
kistysalue. Ruutikankaan rooli voi 
olla tulevaisuudessa alueellinen, 
kansallinen ja kansainvälinen.

Arviointi ja päätöksenteko on haas-
tavaa, mutta tulevaisuus tulee teh-
dä itse. Taloudellisesti kunnan 
mahdollinen mukanaolo voidaan 
halutessa rajata siten, että kustan-
nukset eivät ylitä kunnan kantoky-
kyä. Kaksi edellistä valtuustoa ovat 
olleet hankkeen takana. Ratkaisu 
suuntaan tai toiseen vaikuttaa yri-
tysten ja kumppaneiden mukaan 
lähtöön ja tulevaisuuteen. Valtuus-
to on siis ison kysymyksen äärellä.
. 

Pekka Rajala 
Suomen kekseliäimmän kunnan 
kyläpäällikkö
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Lauantai 27.11.2021 klo 10–15,
Limingan vanhan pappilan pihapiiri

Lauantai 27.11.2021 klo 10–15,
Limingan vanhan
pappilan pihapiirissä

järjestää: LC Liminka Lakeus

Perjantaina 12.11.2021 klo 18–19
Limingan torilla

 

Tule nauttimaan musiikkiesityksistä sekä herkuttelemaan glögillä
ja piparilla! Pientä jouluista puuhaa on tarjolla koko perheelle.
Voit myös osallistua koristelmaan torin kuusia: "Joka koristeen tuo,
se suun makeaksi saa." Oman koristeen voit halutessasi askarrella
myös paikan päällä. 

Paikalla saapuu tietenkin myös joulupukki! 
Joulun avauksen päättää tonttusatu. 

 P.S. Jos omistat taskulampun, ota se mukaan! 

Tule mukaan kehittämään toimivaa 
viher- ja leikkipuistoverkostoa työpa-
jan merkeissä Lakeustalolle torstaina 
17.11.2021 klo 17.00 – 19.00.

Viihtyisä ja vetovoimainen viherverkosto 
tarjoaa mielekkään arkiliikkumisympä-
ristön  eri-ikäisille kuntalaisille. Illassa tu-
tustumme viher- ja leikkipuistoverkoston 
nykytilaan sekä työpajojen kautta pohdim-
me yhdessä suuntaviivoja kehittämistyölle. 
Työpajassa olet mukana suunnittelemassa 
millainen lähipuistosi voisi olla.

Tervetuloa!

KUTSU VIHER- JA LEIKKI-
PUISTOVERKOSTON 
KEHITTÄMISILTAAN

Limingan kunta asettaa nähtäville maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukai-
sesti Kotirannan alueen katusuunnitelmat. 
Nähtävilläoloaika on 10.11.-24.11.2021.

Suunnitelmat ovat nähtävillä kunnan 
nettisivuilla www.liminka.fi ja Lakeusta-
lolla kunnanviraston tiloissa, 3. kerros, 
osoite Liminganraitti 10C, 91900 Liminka. 
Mielipiteet/muistutukset suunnitelmista 
lähetetään sähköpostitse kunta@liminka.
fi tai kirjeitse osoitteeseen Limingan kunta, 
Liminganraitti 10, 91900 Liminka. 

KOTIRANNAN ALUEEN 
KATUSUUNNITELMAT
NÄHTÄVILLÄ

LIMINGAN KUNNANVIRASTO
on suljettu 23.12.2021-2.1.2011.

Rakennusluvat
Viimeistään 13.12. jätetyt täydelliset 
lupahakemukset käsitellään vuoden 2021 
aikana. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia 
käsitellään 3.1.2011 alkaen normaalissa 
aikataulussa. 

Kuulutukset ovat nähtävillä kunnan 
internetsivuilla. 
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Aapin päiväkodissa mieluisia vieraita
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– Jokainen lapsi sai kutsua vieraakseen itsel-
leen tärkeän aikuisen. Tällä kertaa erityisen 
iltapäivän viettäminen ei jää ainakaan siitä 
kiinni, että mummu tai pappa ei pääse pai-
kalle, kertoo Aapin päiväkodin johtaja Outi 
Leinonen.

Leinonen oli tapahtumassa mukana työroo-
linsa lisäksi myös kutsuvieraana muutamal-
le lapselle, joiden perheistä ei tapahtuman 
viettoon valitettavasti ehditty. Veeti Kemo-
la oli puolestaan saanut vieraakseen enon-
sa Tomi Aholan.
– Paistetaan makkaraa ja sitä ennen keksi-
tään jotain muuta hommaa, vaikka pelataan 
Kimbleä, ehdottaa Kemola enolleen.
Kemola ja Ahola askartelivat yksissä tuumin 
norsuaiheista taideteosta.
– Mukavahan se on päästä pikkuisten kans-
sa värkkäämään, kommentoi Ahola, jolle vie- Veeti Kemola ja Tomi Ahola askartelivat yhdessä hienon norsutaideteoksen.

railu siskonpojan päiväkodissa oli ensimmäi-
nen laatuaan.

Tyytyväinen vierailuun oli myös Päivi Pek-
kala, joka oli saapunut paikalle Oliver Här-
män kutsumana.
– Mahtava juttu kyllä, lapsetkin ovat selvästi 
innoissaan. Oliver oli kovasti odottanut mum-
min punaista autoa päiväkodin pihaan.

Päiväkotia johtava Leinonen kertoo, että 
vastaavia tapahtumia on ollut tapana järjes-
tää vuosittain ennen koronaa – ja tarkoitus 
on kutsua päiväkodille vieraita kerran vuo-
dessa myös jatkossa.
– Palaute oli hyvää. Sekä vieraat, kutsujina 
toimineet lapset että Aapin henkilökunta 
tykkäsivät päivästä. Isovanhemmilta erityi-
sesti tuli kiitosta tapahtuman järjestämises-
tä. Makkaranpaisto pihan nuotiopaikalla oli 
ihana yhteinen lopetus päivälle.

Perinteistä isovanhempien juhlaa vietettiin tänään Aapin päiväkodis-
sa aivan uudenlaisella konseptilla.

Tupoksessa tapahtuu!

– Kyläyhdistys päätti lyödä kaksi kärpästä yh-
dellä iskulla, ja hakea rahoitusta hankkee-
seen, jossa yksi tällainen pusikoitunut pelto 
muutettaisiin kaikenikäisiä palvelevaksi, hou-
kuttelevaksi ja turvalliseksi lähivirkistysalu-
eeksi. Hankkeen tavoitteet ja toimet nähtiin 
myös rahoittajan päässä tärkeinä, sillä rahaa 
kehittämistyöhön herui yhteensä 14 215 eu-
roa, kertoo kyläyhdistyksen apuna toiminut 
hankekoordinaattori Katariina Huikari.

Avustuksella rakennetaan frisbeegolfrata, 
uusi laavu ja tulentekopaikka, pulkkamäki 
sekä juoksuportaat. Juoksuportaista tulee 
noin 40 metriä pitkät, mutta lopullinen pi-
tuus ja askelmäärä selviävät rakennustöiden 
edetessä. Frisbeegolfrata tulee puolestaan 
sisältämään viidestä kuuteen heittoväylää. 
Lähivirkistysalue valmistuu kokonaisuudes-
saan vuoden 2022 aikana, mutta osaa pal-
veluista pääsee hyödyntämään vielä tämän 
vuoden puolella.
– Laavu valmistuu jo marraskuun alussa, jo-
ten tulistelemaan ja tunnelmoimaan pää-
see tuota pikaa. Pulkkamäki aukeaa tavoit-
teen mukaan tulevana talvena. Kuntopor-
taita ja frisbeegolfrataa joudutaan sen sijaan 
odottamaan vielä ensi kesään asti.

Touhukkaan kyläyhdistyksen ohella Tupok-

sessa on tehty runsain mitoin uudistuksia ja 
parannuksia myös kunnan liikelaitoksen toi-
mesta.
– Latuverkostoa on tuposlaisten toiveiden 
mukaisesti laajennettu entisestään. Kunto-
polun viimeistely toteutetaan maapohjan 
jäätymisen jälkeen, ja siinä hyödynnetään 
katujen peruskorjauksesta tulevia aineksia, 
kertoo liikelaitosjohtaja Marja-Riitta Vavu-
li-Kiviniemi.

Valaistusta on uusittu Vesikarintiellä, Oja-
tie–Orikuja-välillä, Mäenmutkassa ja Kahi-
lankujalla. Nämä työt ovat osin vielä käyn-
nissä. Biltontielle on puolestaan tehty perus-
korjausta.
– Katuja on asfaltoitu Pikkaraisentiellä, Vesi-
karintiellä ja Oikotiellä. Saunarantaan katu-
ja on rakennettu 600 metriä ja pyöräteitä 
200 metriä. #Tupos-kyltti ilahduttaa nyt ky-
lään saapuvia ja koulun ympäristöön tehdyt 
pihajärjestelyt puolestaan koululaisia. Myös 
Vanamon piha-aluetta on uudistettu, luet-
telee Vavuli-Kiviniemi.

Tupoksen kehittämistyöryhmä on aloitta-
nut tänä syksynä toimintansa, joten lisää pa-
rannuksia Tupokseen on luvassa myös jat-
kossa.

Tupoksen kyläyhdistys havahtui viime keväänä siihen, että Sauna-
rannan uudelle asuinalueelle kaivataan lisää lähipalveluita perheiden 
tarpeisiin. Alueella oli hyödyntämättömiä ja ryteikköisiä peltoalueita, 
joiden toiminnallisuudessa ja esteettisyydessä oli toivomisen varaa.

Tupoksen kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Teemu Sanaksenaho ja sihteeri Ta-
pio Parkkinen siirtävät edelliskerralla valmistunutta laavun seinäelementtiä työpisteelle.

Lakeuden kansalaisopiston 
kevään 2022 lyhytkursseille ilmoittautuminen 

alkaa maanantaina 27.12.2021 klo 18.00
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Liminka on 
Suomen kekseliäin 
kunta!



5LIMINGAN KUNTATIEDOTE

Liminka on 
Suomen kekseliäin 
kunta!

Kekseliäin kunta valittiin osana Hyvä 
kiertämään -kampanjaa, jossa kerät-
tiin kunta-alan parhaita oivalluksia val-
takunnalliseen Tekojen tori -portaaliin. 
Limingassa parannetaan kuntatyötä 
ja kuntalaisten palveluja sekä tehdään 
kehittämistyötä näkyväksi. Kunnan eri 
toimialoilta saatiin kampanjan aikana 
yli 50 uutta kehittämisratkaisua. Limin-
ka palkitaan saavutuksestaan Kunta-
työ2030 -gaalassa joulukuussa.

– Palkinnon merkitys on meille val-
tavan suuri. Kuntana olemme innova-
tiivinen ja ketterä, strategiammekin mu-
kaisesti. Limingassa uudistumme ja ko-
keilemme rohkeasti uutta. Tuemme 
myös totuttujen toimintatapojen ja ajat-
telumallien kyseenalaistamista sekä 
avointa keskustelua. Tämä kaikki näkyy 
hyvin toimintakulttuurissamme. On hie-
noa olla Suomen kekseliäimmän kun-
nan kyläpäällikkö, iloitsee kunnanjoh-
taja Pekka Rajala.

Hiukan alle 800 henkilöä työllistävän 
kunnan työntekijät ja työyhteisöt ovat 
viime vuosina tuoneet esille jo 85 kehit-
tämistekoa Tekojen torille kunnan eri 
toimialoilta.

– Olen tavattoman ylpeä Limingan 

kunnan työntekijöistä, jotka ovat arjen 
pyörityksessä innovoineet niin oman 
kuntamme kuin kaikkien muidenkin 
kuntien iloksi ja hyödyksi käytännön 
ratkaisuja sujuvoittamaan työtä, sanoo 
Rajala.

Oppilaat mukaan operekryihin!
Kunnassa työskentelee varsin kekse-
liästä sakkia joka osastolla, kehaisee 
hankekoordinaattori Katariina Huika-
ri, joka on kannustanut säännöllisin vä-
liajoin kunnan työntekijöitä kirjaamaan 
arkea helpottavia innovaatioita Teko-
jen torille.

– Esimerkkinä koulupuolella tehdys-
tä kehittämisteosta voisi mainita oppi-
laita osallistavan opettajien rekrytointi-
mallin. Rehtori pyytää oppilaskunnas-
ta halukkaita nuoria osallistumaan uu-
den opettajan haastatteluun. Yleensä 
nuoria on paikalla kaksi tai kolme, ja he 
voivat esittää joko haastattelulomak-
keelta valmiina löytyviä kysymyksiä tai 
keksiä täysin uusia kysymyksiä.

Haastattelun jälkeen oppilaita kuul-
laan siitä, mitä mieltä he ovat valinnas-
ta. Malli mahdollistaa nuorille vaikutta-

misen siihen, kuka heitä jatkossa opet-
taa, mutta samalla osallistava haastat-
telu paljastaa tehokkaasti, miten haas-
tateltava henkilö todellisuudessa suh-
tautuu lapsiin.

– Toinen mielenkiintoinen teko on 
Saunarannan asuinaluetta markkinoi-
va kampanja, joka syntyi Rakentaja 2021 
-messujen seurauksena. Messuilla Li-
minkaa edustaneille rakennusvalvon-
nan ja elinvoiman työntekijöille paljas-
tui, että moni Saunarantaan taloa ra-
kentava on jo houkutellut tai on aikeis-
sa houkutella myös ystävänsä muutta-
maan alueelle. 

Vertaismarkkinointia haluttiin tehos-
taa lupaamalla jokaisesta tonttivarauk-
seen johtaneesta suosituksesta ome-
napuu suosittelijalle.

Rientopyörällä laajempi             
elinpiiri

– Kolmas esimerkki käsittelee limin-
kalaisia viime kesänä liikuttanutta Rien-
to-pyörää. Pyörä vuokrattiin kunnan 
käyttöön osana Fiksun liikkumisen suun-
nitelma -hanketta, ja tällä pyrittiin aivan 
erityisesti vanhusten sekä liikunta- ja 

toimintarajoitteisten kuntalaisten elin-
piirin laajentamiseen. 

Riento-pyörä on sähköavusteinen 
kulkupeli, jossa on kaksi istuinta rinnak-
kain. Pyörän avulla liikunta- ja toimin-
tarajoitteisten henkilöiden on mahdol-
lista liikkua turvallisesti ja mukavalla ta-
valla laajemmalla alueella avustajan oh-
jatessa pyörää oikeaan suuntaan.

Parhaat ja innostavimmat kehittä-
misteot palkitaan 7.12.2021 Finlandia-ta-
lolla Kuntatyö2030 -gaalassa. Palkinnot 
jaetaan toimialoittain eri kunnille.

–  Tekojen tori ja tämän syksyinen Hy-
vä kiertämään -kampanja on erinomai-
nen konsepti sille, kuinka voimme ke-
hittää kuntatyötä yhdessä, sanoo Limin-
gan kunnanjohtaja Pekka Rajala.

Palkinnot jakaa Kuntatyö2030 -ohjel-
ma, jossa tehdään hyvää kuntatyötä 
näkyväksi ja tarjotaan tukea kehittä-
miseen. Taustalla ovat Kunta- ja hyvin-
vointialuetyönantajat KT ja kunta-alan 
pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutet-
tujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen 
alan unioni JAU ja Sosiaali- ja terveys-
alan neuvottelujärjestö Sote ry.
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Limingassa alkaa joulukuussa oma 
valmennusryhmä, jonka tavoittee-
na on tukea työelämään siirtymi-
sessä uuden urapolun tai koulu-
tuksen kautta. Valmennuksessa 
opetellaan löytämään omia vah-
vuuksia sekä tarjotaan monipuo-
lista tietoa ja apua työnhakuun se-
kä urasuunnitteluun. Valmennus 
toteutetaan yksilö- ja ryhmätapaa-
misina, jotka räätälöidään asiakkai-
den tarpeiden ja toiveiden mukai-
sesti.

Perhevapaalta työelämään -han-
ke toteuttaa maksuttoman valmen-
nuksen yhteistyössä Pikkuduu-
nia-hankkeen kanssa. Pikkuduu-
neissa työskennellään tyypillisesti 
osa-aikaisissa tai keikkaluontoisis-
sa tehtävissä.

– Pikkuduuni on joustava tapa 
tehdä työtä. Se voi olla pehmeä las-
ku työelämään, mahdollisuus saa-
da lisätuloja tai kokeilla vaikkapa 
uusia urasuuntia, kertoo Pikkuduu-
nia-hankkeen projektipäällikkö Kai-
sa Uusimäki.

Työelämää kohti voidaan men-
nä pienin askelin. Yhdessä asiak-
kaan kanssa käydään läpi vaihto-
ehtoja ja mietitään seuraavia aske-
leita.

– Autamme löytämään omaan 
elämäntilanteeseen sopivaa pik-
kuduunia. Usein lähdetään liikkeel-
le miettimällä millaisia taitoja ja 
osaamista matkanvarrelta on rep-
puun kertynyt. Omat unelmat ja 
kiinnostuksen kohteet viitoittavat 
tietä eteenpäin, projektityöntekijä 
Johanna Aromaa avaa.

Kevytyrittäjänä työskentelevä 

Heli Säkkinen sai hankkeesta tu-
kea ammatillisen identiteettinsä 
vahvistamiseen ja osaamisensa 
markkinointiin matkalla kohti yrit-
täjyyttä.

– Keskustelut Kaisan ja Johan-
nan kanssa ovat olleet monella ta-
paa antoisia ja hyödyllisiä. He näki-
vät minussa sellaisia vahvuuksia, 
joita en ehkä olisi itsekseni hoksan-
nut.

Liminkalainen Jaana Kainu osal-
listui Pikkuduunia-hankkeen Duu-
nipajoihin ja urasparraukseen.

 – On tullut paljon pyöriteltyä, et-
tä millaista työtä haluaisin tehdä ja 
missä olisin hyvä. Työpajojen teh-
tävät auttoivat selkeyttämään omia 
taitoja, vahvuuksia ja kiinnostuksia. 
Jaana kertoo saaneensa myös 
konkreettista apua työn hakemi-
seen.

– Sain tästä kokemuksesta pal-
jon enemmän kuin osasin odottaa 
ja mielestäni jokaisen, joka miettii, 
onko oikealla alalla tai etsii töitä, 
kannattaisi tarttua tällaiseen tilai-
suuteen!

Haluaisitko sinäkin kokeilla mi-
hin pikkuduunipolku sinua vie? 
Otetaan yhdessä selvää!
Kaisa p. 040 193 9166, 
kaisa.uusimaki@liminka.fi
Johanna p. 040 620 9964, 
johanna.aromaa@liminka.fi

Lisätietoja:
www.liminka.fi/pikkuduunia
www.perhevapaaltatyoelamaan.fi 

Tukea perheen 
ja työn joustavaan 
yhdistämiseen
Oletko perhevapaalla tai ollut pidempään kotona lasten 
kanssa? Kaipaatko tukea työn tai opintojen aloittamiseen 
tai niiden yhdistämiseen perhe-elämän kanssa?

Liminganlahden luontokeskuksen lähei-
syyteen saatiin lokakuussa pyörivä laavu. 
Taustalla on Haukiputaan Rotaryklubin ja 
Limingan kunnan yhteistyö, kertoo liike-
laitosjohtaja ja maisemasuunnittelija Mar-
ja-Riitta Vavuli-Kiviniemi.
– Kunnanarkkitehti Venanzia Rizzi on ro-
tarylainen ja hänen kauttaan kuulin hau-
kiputaalaisten projektista. Meillä puoles-
taan oli laavu etsinnässä ja tällainen pyö-
rivä laavuhan sopii Liminganlahdelle ai-
van erinomaisesti.

Laavua on kevyt pyörittää ja sitä voi ase-
moida tuulen tai auringon mukaan tuliste-
lijoille sopivaksi. Laavun asentaminen teh-
dään tämän viikon aikana, jonka jälkeen se 
on kenen tahansa käytettävissä. Pyörivä laa-
vu sijaitsee lähelle lintutornia – paikalla, jos-
sa oli ennen kaivonrengas makkaranpais-
toa varten. Käyttäjäkokemukset ovat olleet 
tähän mennessä positiivisia.
– Käymme ympäri vuoden perheen kans-
sa retkellä Liminganlahdella, vaikka asum-
me aivan tässä lähellä. Uusi kääntyvä laa-
vu ja kunnostettu kolmen nuotion katos 
oli mukava yllätys ja parannus. Uutta laa-
vua on varsin helppo ja kevyt käännellä, 
kertoo Juha Kurikka.

Laavun kauppahinta menee lyhentämät-
tömänä hyväntekeväisyyteen, ja laavun al-
kuperäinen idea tulee Iistä. Praavan nokal-
le valmistui Iin Ojakylän kyläyhdistyksen ra-
kentamana tiettävästi ensimmäinen pyöri-
vä laavu.

Pyörivä laavu 
kovassa 
käytössä!

PEHMOJEN
JA KOVISTEN
PIKKUJOULU
Limingan
kirjastossa
ke 1.12.

Tuo oma pehmo- tai kovislelusi
kirjastoon viettämään pikkujoulua!

Saat lelusi mukana kotiin
kuvia lelujen juhlista sekä
pienen yllätyksen!

Lisätietoja: kirjasto@liminka.fi, p. 050 318 2044

Huom! Yksi lelu/lapsi.
 

Lelujen tuonti kirjastolle
ke 1.12. klo 19 mennessä.
Nouto kotiin seuraavana
päivänä.

KIRJAILIJAVIERAANA: 
OILI SAINILA

Matala maa, korkealla taivas
LIMINGAN KIRJASTO 

KE 17.11. KLO 17
 

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Liminkalaislähtöisen kirjailija ja runoilija Oili Sainilan uusin teos 
Matala maa, korkealla taivas sijoittuu Liminkaan.

Matala maa, korkealla taivas kertoo Selma ja Juho Lindhin perheen tarinan 1800-luvun
lopusta 1940-luvulle. Päähenkilöt löytävät kotipaikkansa muiden seudulle muuttaneiden
tavoin Limingan peltojen perältä, Ketunmaasta. 

Tapahtumassa voi kertoa omia lukukokemuksia kirjasta ja kirjailija toivookin keskustelevaa
tunnelmaa tapahtumaan. Tilaisuuden jälkeen on mahdollista ostaa Oili Sainilan uutta
kirjaa. Aiempia teoksia voi hankkia etukäteistilauksesta. Teokset: www.seutukustannus.fi
ja tilaus: oili.sainila@gmail.com

- ARIMO EKLUND

- MARKKU KUORILEHTO

- HANNU KRANKKA -KIRJAN TYÖRYHMÄ

 (Hannes Kangas, Aaro Arvio, Raija Palsa)

- TESSA ASTRE

- HÄRÄNTAPPOASE-NÄYTELMÄN TYÖRYHMÄ 

(Aapo Salonen, Hiski Toikkanen). 

- TIBOR GARANVÖLGYI

Äänestys on avoinna 21.11.2021 saakka.
Palkinnon saajan valitsee Limingan kunnan kulttuurikehitystyöryhmä. 
Palkinto jaetaan itsenäisyyspäivän juhlassa ma 6.12.2021.

Juha Kurikan mukaan uutta laavua on 
varsin helppo ja kevyt käännellä.

Kuntalaisilla on mahdollisuus seurata kokousta koronarajoi-
tukset huomioiden Lakeustalolla 2. kerroksen kokoustiloissa 

olevilta näytöiltä, max 9 henkilöä. Maskien käyttöä suosi-
tellaan mikäli olette tulossa seuraamaan kokousta. Tämän 

lisäksi kokous kuvataan ja sitä on mahdollista seurata youtu-
ben kautta. Linkki kokouksen seuraamiseen löytyy kunnan 
nettisivuilta hetkeä ennen kokouksen alkua ja kokouksen 

alettua Limingan kunnan youtube-palvelussa.

Esityslista sekä kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.limin-

ka.fi/päätöksenteko/ esityslistat ja pöytäkirjat

Liisa Kylmänen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Limingan kunnanvaltuuston kokous
ma 15.11.2021 klo 17.00 Lakeustalolla

Limingan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.4.2020 §27 
hyväksynyt Kirkkokarin asemakaavan muutoksen ja laajennuk-
sen Kotirannan alueella. Päätöksestä ei ole valitettu korkeim-

paan hallinto-oikeuteen, joten asemakaava on lainvoimainen. 
Kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella. 

10.11.2021
Limingan kunnanhallitus

Kirkkokarin asemakaavan muutos 
ja laajennus lainvoimainen
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Kuka olet?
Olen Tarja Vilmunen ja ikävuosia minulle on 
kertynyt 57. Olen syntynyt Oulun kaupungis-
sa, mutta viihtynyt aina maalla. Lapsuuden 
kesät tuli vietettyä veljen kanssa Ruukissa – 
siellä kun oli molemmat mummolat. Me pen-
delöimme sujuvasti molemmissa ruokapöy-
dissä. Väliajat sitten seikkailtiin milloin missä-
kin.

Perheeseeni kuuluu mies ja kaksi aikuista poi-
kaa. Meillä on maatila Laihialla. Aiemmin vilje-
lyksessä oli sokerijuurikasta ja kotieläiminä ka-
noja. Nyt tuotanto on siirtynyt viljaan ja met-
sätalouden osuus vahvistunut. Koti on keskel-
lä viljapeltoja, joten Limingan maisemat tun-
tuvat tutuilta. Lakeutta on molemmissa pai-
koissa, samoin tilaa hengittää.

Tekijät tutuiksi: Tarja Vilmunen
Elokuussa Limingan kunnan palveluksessa aloittanut Tarja Vilmunen on kokenut hallintojohta-
ja, joka kokee kuntatyöskentelyn merkityksellisenä ja ihmisläheisenä. Metsä on maalaissielulle 
mielenrauhan lähde.

POIKKEUKSET AUKIOLOISSA:
Kirjastojärjestelmän palvelinpäivitys: 
ma 22.11. 11-19 / omatoimi pois käytöstä
ti 23.11. ja ke 24.11. kirjasto suljettu (myös omatoimikirjasto)

Ma 6.12. Kirjasto suljettu / omatoimikirjasto klo 10-17
To 9.12. Kirjasto suljettu / omatoimikirjasto klo 10-21 (Henkilökunnan virkistyspäivä.)
Pe 10.12. Kirjasto suljettu / omatoimikirjasto klo 10-19 (Tupoksen kirjaston muuton valmistelu.)

JOULUNAJAN POIKKEUKSET AUKIOLOAJOISSA: 
To 23.12. klo 10-16  / omatoimi klo 16-19
Pe 24.12 - su 26.12. suljettu / omatoimi klo 10-17
Ma 27.12. - pe 31.12. klo 10-16 / omatoimi klo 16-21, 31.12. omatoimi klo 16-19)
Ke 5.1.2022 klo 10-16 / omatoimi klo 16-19
To 6.1. 2022 suljettu / omatoimi klo 10-17

KIRJASTON TAPAHTUMAT:

Ke 17.11. klo 17.00 Kirjailijavieraana Oili Sainila
Liminkalaislähtöisen kirjailija ja runoilija Oili Sainilan uusin teos Matala maa, korkealla taivas
sijoittuu Liminkaan.
Tapahtumassa Oili Sainila kertoo kirjansa taustoja, osallistujat voivat kertoa omia lukukokemuksia
kirjasta ja kirjailija toivookin keskustelevaa tunnelmaa tapahtumaan.
Tilaisuuden jälkeen on mahdollista ostaa Oili Sainilan uutta kirjaa.
www.liminka.fi/tapahtuma/oilisainila/

Ke 1.12. Pehmojen ja kovisten pikkujoulut
Tuo oma pehmo- tai kovislelusi kirjastolle viettämään pikkujoulua! 
Illan ja yön aikana lelut seikkailevat kirjastossa. Torstaina voit hakea lelusi takaisin ja saat mukaan
kuvamuistoja lelujen juhlista. Yksi pehmo tai kovis / lapsi. Tuothan lelusi kirjastolle keskiviikkona klo
19 mennessä. 
www.liminka.fi/tapahtuma/pehmojenyo/

Kirjaston satutuokiot
Satutuokiot järjestetään joka toinen torstai klo 10.30. Syksyn tuokiot: 18.11. 2.12. ja 16.12.
Kevätkauden satutuokiot pidetään perjantaisin klo 10.30. Kevään ensimmäinen tuokio on 14.1.2022

Tupoksen kirjasto avataan ke 12.1.2022
Lisätietoja aukioloajoista ja kirjaston palveluista myöhemmin osoitteessa: www.liminka.fi/kirjasto

I T S E N Ä I S Y Y S P Ä I V Ä N
J U H L A  6 . 1 2 . 2 0 2 1  

 

Järjestää:  Limingan kunta ja  
Limingan seurakunta 

Lakeustalon sali, 
Liminganraitti 10, Liminka

Ihmisen toivo – arjen suomalaiset,
esittää Hannu Tarvas

Maamme-laulu

Tervetulosanat ja juhlapuhe

Kulttuuripalkinnon jako

Mamsellin koulu,
esittää Via Dolorosa

Limigan kirkko, 
Kirkkotie 14, Liminka

Kahvitarjoilu

Juhlajumalanpalvelus kirkossa ja
seppeleenlasku sankarihaudalla

Juhlassa mukana Merikosken Laulu

KLO 10.00

KLO 11.30

Mieheni kanssa olemme aina matkustelleet 
mahdollisuuksien mukaan. Korona-aika teki 
tähän harrastukseen katkoksen, mutta toiseen 
harrastukseen, eli koiran kanssa haku-, metsä-
jälki- ja nosework-touhuiluille (ja joskus toilai-
lulle) on jäänyt enemmän aikaa.

Työtehtävät?
Aloitin Limingan kunnan palveluksessa elo-
kuussa. Työhöni kuuluu hyvin monipuolises-
ti kunnallisen päätöksentekoprosesseihin liit-
tyviä valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä, esi-
miestehtäviä sekä hankintakokonaisuuteen 
ja toimintaprosesseihin liittyviä kehittämis-
tehtäviä.

Hallintojohtajan tehtäviä olen tehnyt kym-
menisen vuotta. Olen toiminut myös henkilös-

töpäällikkönä, julkisen tilintarkastuksen kehit-
tämistehtävissä ja hankemaailmassa niin han-
ketoimijana kuin rahoittajatahon edustajana-
kin. Työnantajina on ollut peruskunnan lisäk-
si muun muassa maakuntaliitto, kuntaliitto ja 
valtiovarainministeriö. Monenlaista on tullut 
tehtyä eri organisaatioissa, mutta peruskunta 
on lähinnä sydäntä. Siellä tehdään työtä lähel-
lä kuntalaisia ja kuntalaisten kanssa.

Minua voi lähetystä millaisessa vain kuntaan 
liittyvässä asiassa. Jos en itse tiedä, niin otan 
selvää tai ohjaan paremman tiedon juurille. 
Näin alkuun, vasta Limingan kuntaan tullee-
na,  pitää tietysti minunkin ottaa monesta 
asiasta selvää, kun en ole niin sanotusti kun-
nan vanhaa kalustoa – muutoin kuin ikäni puo-
lesta!

Parasta työssä
Työssäni parasta on ehdottomasti sen moni-
puolisuus ja vaativuus. Haastetta ja oman 
osaamisen kehittämistarvetta riittää, välillä 
onnistumisen kokemuksiakin. Pidän myös sii-
tä, että tätä työtä tehdään kuntalaisten hyväk-
si ja koen työni merkitykselliseksi. Erittäin an-
toisaa on myös se, että saan tehdä työtä mo-
niammatillisessa työyhteisössä. Harvassa or-
ganisaatiossa kun on niin laaja ammatillinen 
osaaminen kuin kuntaorganisaatiossa on.

Näin rentoudun
Niin kuin monelle suomalaiselle, myös minul-
le metsä on tuki, turva ja mielenrauhan läh-
de. Mikään ei ole hienompaa kuin syksyinen 
kirpeä aamu metsässä, mukana ihmisen pa-
ras ystävä, eli koira, ja täysinäinen termoskan-
nu kahvia. Sielläpä ne asiat asettuvat viimeis-
tään oikeisiin mittasuhteisiin.

Jäsenenä tuet yhdistyksen toimin-
taa liminkalaisten lasten, nuorten 
ja lapsiperheiden hyväksi. Yhdis-
tyksen jäsenet saavat myös monia 
paikallisia ja valtakunnallisia etuja 
ja alennuksia.

Koronapandemian vuoksi jou-
duimmr jättämään tauolle osan 
toiminnastamme kuluneen vuo-
den aikana, mutta syksyllä paluu 
normaaliin on jo alkanut. Per-
hekahvilat ovat aloittaneet toi-
mintansa, kuten myös muskarit, 
seuratkaa ilmoittelua facebook-si-
vuilla ja Whatsapp-ryhmissä. 
Marraskuun 21. on tulossa vierai-
lulle Ideateatteri lastennäytelmäl-
lä Mysteeri maatilalla ja muitakin 
tapahtumia on lapsille ja nuorille 
suunnitelmissa kirjaston kanssa 
yhteistyössä.
Kaikille avoin syyskokous on per-
jantaina 19.11. klo 18 Hannu Kran-
kan ruokalassa Limingan yläkou-
lulla, tervetuloa mukaan!

Liity jäseneksi nettisivuillamme 
liminka.mll.fi. Tapahtumista ja toi-
minnasta tiedotamme facebookis-
sa MLL Liminka.

Yhteyttä voi ottaa myös sähköpos-
titse Limingan.yhdistys@mll.fi

Tervetuloa mukaan 
Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton 
Limingan 
paikallisyhdistyksen 
toimintaan!
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“Muisteluuni liittyen palaan vuosien taakse itsenäisyyspäivä juhlaan Limingassa. Keskustelin vieruska-
verini kirkkoherra emeritus Markku Nikun kanssa entisestä opinajostani.  Niku kehotti minua parisen 
viikkoa sitten lähettämään muisteluja keskustelumme aihepiiristä Rantalakeus-lehden liitteen mukai-
siin koulumuisteloihin.
Aikanaan oli kielivalinnoissa enemmänkin valinnan varaa.  Keskikoulun puolella oli valittavana pitkä 
englanti tai pitkä saksa.  1950-luvun loppupuolella englanti alkoi valtaamaan saksan kielen asemaa.
Silloinen rehtori ja kirkkoherra Lauri Oravainen huolestui saksan puolesta. Pitkän vieraan kielen valin-
ta oli meilläkin edessä.  Pitkän englannin kieliluokkaan oli tunkua enemmän kuin luokkakoko salli.  
Englannin kieliluokka näytti muodostuvan liian suureksi ja saksan liian pieneksi.  Tarmokas rehtori pu-
hui lopullisessa vieraan kielen valintatilaisuudessa mm. seuraavaa: ”Englanti on vaikea kieli. Kun kirjoi-
tetaan Betlehem, niin lausutaan Jerusalem”.  Rehtorin toteamus ratkaisi kerta heitolla ongelman. Sak-
san ryhmään ilmoittautuvia tuli lisää ja näin luokkakoko täyttyi. 
Allekirjoittanut oli yksi pitkän kielen vaihtajista englannista saksaan. Enkä ole myöhemminkään katu-
nut valintaani. Saksa on elämässäni avannut ja tarjonnut monia kivoja kokemuksia niin matkailussa 
kuin ystävyyssuhteissa.

Ruotsin alkuopetuksesta 
Rehtori Oravainen opetti keskikoulussa ruotsia. Eräällä ruotsin alkuopetuksen tunnilla joillakin oppi-
lailla oli pänttäämisessä normaalia enemmän ymmärtämisen vaikeuksia. Opettelimme ruotsiksi syn-
tymäaikoja. Keskeistä oli osata ha- ja vara-verbien käyttö. Eräällä luokkamme poikaviikarilla oli normaa-
lia enemmän vaikeuksia oppia verbi-muotojen hallintaa. Kun kolmannellakaan kerralla asia ja oppimi-
nen ei mennyt putkeen, tokaisi rehtori: ”Kyllähän se näköjään sonnikin voi poikia, mutta koville se ot-
taa”.  Jag har fött…/ Jag är född – olen synnyttänyt / olen syntynyt. No, oppi meni loppujen lopuksi pe-
rille.

Lähetä oma muistelosi osoitteella: tiedotus@liminka.fi 
Keräämme lukiomuistoja talven aikana ja hyödynnämme saamiamme 
tekstejä osana kunnan tiedotusta.

Vaikea englanti
Olavi Jakkula muistelee kouluvuosiaan 
Limingan lukiossa 1950–60-lukujen vaihteessa. 

L i m i n g a n  s e u r a k u n n a n  j a  k u n n a n

J O U L U A V U S T U K S E T  2 0 2 1  

V ä h ä v a r a i s i l l e  l a p s i p e r h e i l l e ,
p a r i s k u n n i l l e  j a  y k s i n  a s u v i l l e
h a e t t a v i s s a  4 . 1 0 . – 2 5 . 1 1 . 2 0 2 1

H a k e m u s  j a  t a r k e m m a t  t i e d o t
o s o i t t e e s s a :
w w w . l i m i n g a n s e u r a k u n t a . f i

L i s ä t i e t o j a  d i a k o n i a t y ö n t e k i j ö i l t ä
s e k ä  k u n n a n  s o s i a a l i p a l v e l u i s t a .  

Koko kylän puurojuhla
9.12.2021 klo 10-18 

Limingan seurakuntatalolla
Tervetuloa yhteiselle, maksuttomalle puuro- ja torttu-

kahvitarjoilulle.  Vaihtuvat ohjelmatuokiot tasatunnein, 
puuroa tarjolla koko päivän.

klo 10 Tapahtuman avaus kirkkoherra 
 Pekka Tuomikoski ja askarteluhetki perheen  
 pienimmille
klo 11 Kauneimmat joululaulut ja jouluevankeliumi 
 perheille 
klo 12 Joulusatuja
klo 13 Kauneimmat joululaulut ja jouluevankeliumi
klo 14 Joulumusiikkia
klo 15 Jouluinen herkkukori-Bingo 
 Tee se itse -korttipiste klo 15-18
klo 16 Ohjelmaa nuorille
klo 17 Tiernapojat


