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“Olettakaamme, että kaikki käy hyvin”
Siirtyminen hyvinvointialueelle lähes-
tyy päivä päivältä. On 229 päivää siihen, 
kun sosiaali- ja terveystoimen palvelut 
siirtyvät pois kunnan omasta toimin-
nasta. Sosiaali- ja terveyspalvelut on hy-
vin ja laadukkaasti tuotettu vuosikym-
menien ajan kunnan omana toiminta-
na. Palveluiden kehittämistyötä on teh-
ty taukoamatta ja viime vuosi hyvinvoin-
tialueen suunnitelman mukaisesti eri-
laisten hankkeiden avulla. 

Mutta mennäänpä hieman ajassa taak-
sepäin. Vuoden 2018 alussa perusturva-
palveluiden henkilöstö kokoontui poh-
timaan silloisen maakuntavalmistelun 
mahdollisuuksia ja uhkia. Toisena tär-
keänä asiana oli tutustuminen toisiin ja 
toisten tehtäviin. Henkilöstöä työsken-
teli useissa toimipisteissä, kuten Jout-
senkodissa, kotipalveluissa, terveyskes-
kuksessa ja sosiaalipalveluiden avopal-
veluissa. Henkilöstössä oli tapahtunut 
myös vaihtuvuutta vuosien varrella em-
mekä olleet tavanneet toisiamme arjen 
kiireiden keskellä. Koimme erittäin tär-
keäksi, että kokoonnumme yhteen ja 
tutustutaan toisiin. Yhdessä tekeminen 

on aina helpompaa, kun nimellä on kas-
vot. Kehittämispäivien aikana aloimme 
puhua perusturvapalveluiden henkilös-
töstä – tulevaisuuden tekijät.

Kehittämispäivien vetäjänä oli Maaseu-
dun Sivistysliitto. Kehittämispäiviin osal-
listui koko henkilöstö. Yksi konkreetti-
nen esimerkki näiden tapaamisten tu-
loksena on ollut terveyskeskuksessa klo 
16 – 18 välillä toteutettu vastaanottotoi-
minta. Kutsuimme myös kotipalvelun 
asiakkaita ja omaisia penkkikahvilaan 
kehittämään kotihoidon palveluita. Vii-
meinen kehittämispäivän ennätimme 
pitää juuri ennen koronan ilmaantumis-
ta. Päivä koostui kehittämistyömme tu-
loksien läpikäynnistä ja lisäksi saimme 
koulutusta luottamuksen rakentami-
sesta.  

Limingan kunnassa on noin 800 työn-
tekijää, joista hyvinvointialueelle siirty-
vää henkilöstöä on noin 220. Yhteistoi-
mintaneuvottelut on käynnistetty siir-
tyvän henkilöstön osalta syksyllä 2021. 
Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperi-
aatteen mukaisesti hyvinvointialueelle 
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1.1.2023 alkaen. 

Samassa yhteydessä kunta aloitti yh-
teistoimintaneuvottelun myös muuta 
kunnan henkilöstöä koskien. Tavoittee-
na on rakentaa uutta Liminkaa, kun osa 
palveluista siirtyy pois kunnan järjestä-
misvastuusta. Kunnan järjestämät pal-
velut ovat hyvin toisiaan tukevia ja toi-
sistaan riippuvaisia palveluita. Nyt on 
ajankohtaista pohtia yhden merkittä-
vän palvelualueen siirtymisen vaikutuk-
sia kunnan toimintaan tulevaisuudes-
sa. Tähän kehittämistyöhön kunnan 
henkilöstö osallistuu kehittämistyön 
edetessä. 

Kuntalaisen kannalta palvelut tulee jär-
jestää jatkossakin siten, ettei kuntalai-
nen tiedä onko järjestäjä hyvinvointi-
alue vai kunta. Jotta nämä palveluket-
jut ovat jatkossakin sujuvia ja asiakas-
lähtöisiä sekä lähellä kuntalaista, tulee 
näitäkin polkuja vahvistaa entisestään. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
palaamme syksyn aikana pitämään ke-
hittämispäiviä tulevaisuuden tekijöiden 
kanssa ja ratkomaan mahdollisia pul-

matilanteita.  Tässä vaiheessa polkujen 
tarkastelua tulee tehdä ainakin kunnan 
ja hyvinvointialueen yhdyspinnan nä-
kökulmasta työllisyyspalveluiden-, op-
pilashuollon- ja hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen osalta.  

Pitkä kehittämistyö näkyy hyvänä ja laa-
dukkaana palveluna kuntalaisille. Limin-
gan kunta voi hyvillä mielin luovuttaa 
toimivat palvelut uudelle isännälle. Kun 
emme tiedä, mitä tuleva tuo tullessaan, 
voinemme ajatella kuten presidentti 
Mauno Koivisto: ”Olettakaamme, että 
kaikki käy hyvin.”

--- 
Eliisa Tornberg 
Henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja

MOKAMESTARI-NÄYTELMÄ 
LIMINGAN KIRJASTOSSA

 TI 24.5. KLO 18.00

HaLi – Harrastava Liminka hankkeen teatterikerhot esiintyvät toukokuussa Tupoksen
ja Limingan kirjastoissa. Teatterikerhoissa 3-6 luokkalaiset ovat tutustuneet improon

ja näyttelijäntyön harjoitteisiin leikin kautta, sekä päässeet kirjoittamaan itseään
kiinnostavista aiheista lyhytnäytelmiä. Teatterikerhojen ohjaajana toimii Limingan
Taidekoulun teatterilinjan käynyt, draamakasvatuksen opiskelija Jenni Ronkainen.

 Lyhytnäytelmät ovat kestoltaan 15-20 min pituisia.

 Varjoja kahvilan yllä- lyhytnäytelmä 
Tupoksen kirjastolla ti 10.5 klo 18.00

*Sisältövaroitus: noituus, haamut
 Näyttelijät: Lyydia Rekilä, Emilia Taavettila, Milla Rojola, Siiri Rajala ja Seita

Hallikainen

 Mokamestari- lyhytnäytelmä 
Limingan pääkirjastolla ti 24.5 klo 18.00

 Näyttelijät: Isa Kuronen, Inna Kangas, Noora Bragge, Fiia Peltoniemi ja Vilja Alila

 Molempiin esityksiin on vapaa pääsy, tervetuloa!

KEVÄT-
KONSERTTI

TORSTAINA

KLO 18.00
12.5.2022

Limingan kirkossa

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Lyhytnäytelmät ovat kestoltaan 15-20min. Esityksiin on vapaa pääsy. 

Kuntalaisilla on mahdollisuus seurata kokousta koronarajoitukset huomioiden 
Lakeustalolla 2. kerroksen kokoustiloissa olevilta näytöiltä. Maskien käyttöä suosi-
tellaan mikäli olette tulossa seuraamaan kokousta. Tämän lisäksi kokous kuvataan 
ja sitä on mahdollista seurata youtuben 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 inter-
net-sivuilla osoitteessa www.liminka.fi/päätöksenteko/ esityslistat ja pöytäkirjat.

Liisa Kylmänen, Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Limingan kunnanvaltuuston kokous 
ma 16.5.2022 klo 17.00 Lakeustalolla
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Hannu Krankka -historia-
toimikunnan varat koulujen 
stipendirahastoon
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Limingassa on ollut toiminnassa Hannu 
Krankka -historiatoimikunta, jonka näky-
vimpiä saavutuksia ovat Hannu Krankka 
-patsas Lakeustalon edessä sekä Hannu 
Krankan henkilöhistoriaan pohjautuva kir-
ja, joka julkaistiin viime syksynä.
– Kirjan julkistamisen jälkeen toimikunta 
päätettiin lakkauttaa, mutta sen perintö 
jatkaa elämäänsä nyt stipendien muodos-
sa. Halusimme lahjoittaa varat koulujen 
stipendirahastoihin jaettavaksi peruskou-
lun ja lukion historiasta kiinnostuneille li-
minkalaisille oppilaille, kertoo Hannu 
Krankka -historiatoimikunnan puheen-
johtajana toiminut Aaro Arvio.

Sivistyspalveluissa ollaan erittäin kiitolli-
sia historiatoimikunnan lahjoituksesta 
koulujen stipendirahastoon.
– Stipendin kautta Hannu Krankan perin-
tö jää elämään opiskelijoiden parissa ja 

Millainen uimahalli
Liminkaan?

Vastaat erilaisiin kyselyihin helposti ja nopeasti.
Uutuutena viikoittainen Kansan pulssi!

Seuraat kunnan uutisointia ja saa ajankohtainen
tieto suoraan puhelimeesi!

Lataa maksuton sovellus App Storesta tai Google
Play -kaupasta.

Annat palautetta kätevästi. Palautteen voit lisätä
karttapohjaan.  

Vastaa tämän viikon Kaiku-kyselyyn:

Yhteystietonsa jättäneet osallistuvat

lahjakorttiarvontaan.

VAIKUTA 

JA VOITA! 

Nyt voit vastata uimahallia 
koskevaan kyselyyn!
Kansan pulssi tunnustelee liminkalaisten fii-
liksiä, kartoittaa tarpeita ja etsii ratkaisuja pie-
niin sekä suuriin ajankohtaisiin asioihin.
– Alustana Kansan pulssille toimii Limingan 
oma Kaiku-sovellus, jonka voi ladata maksut-
ta oman puhelimen sovelluskaupasta, oh-
jeistaa digiosallisuushankkeen projektipääl-
likkö Heidi Niemelä.

Kaiku-sovelluksella tunnustellaan Kansan pulssia!

Pulssia tunnustellaan 
ainakin kerran viikossa.

– Kooste vastauksista julkaistaan aina ennen 
seuraavan aiheen käsittelyä. Osallistujia in-
nostetaan mukaan lahjakorttiarvonnoilla, joi-
ta varten vastaaja voi halutessaan jättää yh-
teystietonsa.

kannustaa nuoria historian ja erityisesti 
paikallishistorian opiskeluun, kiittelee si-
vistysjohtaja Päivi Mäki.
– Se, että nuoret tuntevat historiansa ja 
taustansa, on erittäin tärkeää. Tämä sti-
pendi varmasti nostaa nuorten kiinnos-
tusta kotiseudun historiaa kohtaan ja juur-
ruttaa Limingan lapsia omaan kotikun-
taansa, pohtii puolestaan Tupoksen kou-
lun rehtori Satu Kemppainen.

Patsastoimikunta perustettiin vuonna 
1996 ja yhdeksän vuotta myöhemmin Li-
minka sai patsaan nuijasotapäälliköstään, 
kertoo Arvio.
– Tämän jälkeen ajattelimme, että meiltä 
puuttuu kokonaisvaltaisempi käsitys Han-
nu Krankasta. Markku Kuorilehdon kirjoit-
tamana syntyi merkittävä teos, joka on 
nyt, 25 vuotta myöhemmin, kaikkien luet-
tavissa.

Tausta Kansan pulssi -kyselyiden käynnistä-
miselle on kuntademokratiassa, kertoo elin-
keinojohtaja Teemu Haapala.
– Kuntalaki velvoittaa kuntia osallistamaan 
ja Liminkaan on tehty myös oma osallisuus-
ohjelmansa. Haluamme kaikki liminkalaiset 
mukaan miettimään palveluita ja kehittä-
mään kuntaa – aivan erityisesti nyt, kun kun-
nan rooli on hyvinvointialueen myötä isossa 
muutoksessa.

Kuntalaisen näkökulmasta Kaiku-sovellus on 
helppo ja nopea tapa osallistua yhteisten 
asioiden hoitamiseen ja kehittämiseen.
– Kansan pulssi on loistava ja ketterä lisä osal-

lisuusilloille ja laajemmille kyselyille osallisuu-
den lisäämisessä. Esimerkiksi asioiden val-
mistelun tueksi voidaan pulssia tunnustele-
malla kartoittaa nopeastikin liminkalaisten 
tuntoja, tarpeita ja mielipiteitä.
– Kansan pulssi on yksi työkalu kunnan osal-
listamiskeinojen repertuaarissa, ja jatkossa-
kin osallistamme kuntalaisia eri tavoin eikä 
kaikkea viedä digiin, painottaa Niemelä.
Saavutettavuuden nimissä ajatuksia ja mie-
lipiteitä voi lähettää edelleen milloin tahan-
sa osoitteella kunta@liminka.fi. Palautetta 
voi lähettää myös nettisivujen kautta. Par-
haillaan Kaikussa on kysely uimahallia koski-
en.
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Palveluohjaus on vapaaeh-
toista ja maksutonta. Ta-
voitteena on, että asiakas 
löytää tarpeitaan vastaavat 
palvelut. Voit kysyä mitä ha-
luat matalalla kynnyksellä ja 
mietitään asiaa yhdessä.

Pyydä neuvoa -nappi on lapsille, 
nuorille ja perheille suunnattu 
matalan kynnyksen sähköinen 
palvelukanava. Palvelun kautta 
voit lähettää minkä tahansa ky-
symyksen sinulle sopivana ajan-
kohtana yhteystietojesi kanssa tai 
nimettömästi. Nappi löytyy osoit-
teesta: www.liminka.fi/perhekes-
kus/
– Kaikkiin yhteydenottoihin vas-
tataan muutaman arkipäivän ku-
luessa. Huomioithan, että loma-
ke ei ole tarkoitettu akuuttien tai 
hätätilanteiden hoitoon. Näissä 
tilanteissa ota suoraan yhteys 112, 
kertoo perhekeskuksen palve-
luohjaaja Hanna Puranen.

Palveluohjaus on ohjausta ja neu-
vontaa saatavilla olevista palve-
luista. Palvelu on tarkoitettu kai-
kille liminkalaisille lapsille, nuoril-
le ja perheille ja heidän parissaan 
työskenteleville.
– Palveluohjaus on vapaaehtois-
ta ja maksutonta. Tavoitteena on, 

että asiakas löytää tarpeitaan vas-
taavat palvelut. Voit kysyä mitä 
haluat matalalla kynnyksellä ja 
mietitään asiaa yhdessä.
Palveluohjaajalle voit soittaa tiis-
taista torstaihin klo 8–15 nume-
roon 040 621 2736.
– Mikäli puheluusi ei pystytä soit-
taessasi vastaamaan, voit jättää 
takaisinsoittopyynnön. Olemme 
yhteydessä sinuun muutaman ar-
kipäivän kuluessa.

Myös perhekeskustiimi palvelee 
liminkalaisia lapsiperheitä mata-

Perhekeskuksesta apua 
soittamalla tai nappia painamalla!

Joutsenpirtti ei ole liminkalaisille 
paikkana uusi, mutta sen nimi on 
vaihtunut. Pirtti on kodinomai-
nen paikka, jossa esimerkiksi so-
siaalipalveluiden asiakkaat voivat 
tavata yksin tai ryhmissä.
– Ennen kaikkea Joutsenpirtti on 
liminkalaisten oma kohtaamis-
paikka erilaisiin elämäntilantei-
siin, tiivistää johtava sosiaalityön-
tekijä Heli Karjalainen.
Joutsenpirtillä työskentelee lähi-
hoitajia ja sosionomeja, joiden 
osaamisalana ovat esimerkiksi 
lapsiperheet, vammaiset, työikäi-
set ja iäkkäät.
– Vaikka Joutsenpirtti on kohtaa-
mispaikka, se on myös paljon 
muuta kuin pelkät seinät. Moni-
puolinen osaaminen mahdollis-
taa kattavasti kaiken tarvittavan 
sosiaalipalvelun järjestämisen li-
minkalaisille – myös tilojen ulko-
puolella, esimerkiksi toiminnalli-
silla retkillä kirjastoon, luontoon, 
uimahallille tai kuntosalille.
Lapsiperheiden osalta tämä tar-
koittaa vaikkapa perhetyötä kes-

kustelun tai käytännön vinkkien 
kautta tavoitteellisesti. Vammai-
sille tarjolla on esimerkiksi ryhmä-
muotoista päivä- ja työtoimintaa.
– Tarjoamme palvelua aina yksi-
löllisen tarpeen mukaan. Ryhmä-
muotoisen toiminnan lisäksi 
tuemme kotona asuvia asiakkai-
ta yksilötapaamisilla heidän ko-
deissaan ja kodin ulkopuolella, 
kertoo Joutsenpirtin tiimivastaa-
va Maarit Rajander.
Työikäisille järjestetään sosiaali-
seen kuntoutukseen ja kuntout-
tavaan työtoimintaan liittyviä ryh-
miä. Asiakkaita tuetaan niin ikään 
yksilötapaamisilla, kodinhoidolli-
sissa asioissa ja taloudellisten 
asioiden hoitamisen hallinnassa. 
Tavoitteena on osallisuuden vah-
vistaminen yhteisön jäsenenä ja 
aktiivisena toimijana aivan taval-
lisessa arjessa. Työkyvyn tukemi-
sella on merkittävä rooli.
– Joutsenpirtissä kokoontuu lisäk-
si päihde- ja riippuvuusongelmia 
käsittelevät ryhmät asiakkaille ja 
omaisille kokemusasiantuntijan 
vetämänä.
Joutsenpirtin palveluihin ohjau-
dutaan palvelutarpeen arvioinnin 
kautta.
– Esimerkiksi, jos taloudellinen ti-
lanne on vaikeutunut, voi kuka ta-
hansa liminkalainen olla meihin 
suoraan yhteydessä sosiaalipal-
veluiden ohjaus- ja neuvontanu-
meroon soittamalla. Palvelutar-
peen arviointi voi lähteä liikeelle 
myös naapurin tai perheenjäse-
nen yhteydenotosta. Taustalla voi-
vat olla ongelmat jaksamisen 
kanssa tai syrjäytyminen.

Joutsenpirtti on liminkalaisten oma 
kohtaamispaikka erilaisiin elämäntilanteisiin

Samassa rakennuksessa toimii myös nuorten taitopaja Taiku. 
Sosiaalipalveluiden ohjaus- ja neuvontanumeroon voit soittaa 
maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00. 
Numero on 050 305 1593.

INFO Joutsenpirtti sijaitsee Ojanperänkankaalla osoitteessa Kankaanlaita 2. 

lalla kynnyksellä. Perhe voi vara-
ta ajan tiimiin, mikäli jokin asia 
lapsen elämässä mietityttää ja ha-
luaisi keskustella asiasta ammat-
tilaisten kanssa, kertoo perhekes-
kussuunnittelija Maria Sipilä.
– Tiimiin kutsutaan tarvittavat am-
mattilaiset paikalle.  Ratkaisuja 
etsitään asiakkaan kanssa yhdes-
sä voimavaralähtöisesti. Tavoittee-
na on tarjota nopea tuki lapsen 
asioihin. Kysy lisätietoja lähityön-
tekijältäsi esim. neuvolan tervey-
denhoitajalta tai varhaiskasvatuk-
sen opettajalta. 

NEUVOJA MYÖS
NIMETTÖMÄSTI.

RATKAISTAAN PALAPELI YHDESSÄ.

PYYDÄ
NEUVOA
-NAPPI

P E R H E K E S K U S

Vaikka Joutsenpirtti on kohtaamispaikka, 
se on myös paljon muuta kuin pelkät seinät. 

Tavoitteena on 
osallisuuden 
vahvistaminen 
yhteisön jäsenenä 
ja aktiivisena 
toimijana aivan 
tavallisessa arjessa.
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HYVINVOINTIPÄIVÄ

Klo 12        Tilaisuuden avaus, kunnanjohtaja Pekka Rajala
Klo 12.15    Vanhusneuvoston puheenjohtaja Risto Viippola
Klo 12.30    Auta unta, uni auttaa sinua; unihoitaja Anne-Mari Ehrola
Klo 13         Ruokailoa ikävuosiin; Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:n toiminnanjohtaja Heli Similä
Klo 13.30    Liikkumisen ilo; liikuntapalvelupäällikkö Janne Laamanen
Klo 13.50    Vapaata liikuntaa, tutustuminen ulkoliikuntalaitteisiin
Klo 16        Tilaisuus päättyy

24.5.2022 klo 12-16 Krankka-areena

Hyvinvointipäivän järjestävät
Limingan vanhusneuvosto ja Limingan seurakunta.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!

 

Krankka-areena, Karintie 3, Liminka

Limingan kunnan pitkäjänteinen 
liikunnanedistämistyö huomioi-
tiin Pohjois-Pohjanmaan liikku-
vin kunta 2021 -palkinnolla Urhei-
lugaalassa.
– Kiitos tästä tunnustuksesta kuu-
luu liminkalaiselle liikuntaväelle, 
aktiivisille ohjaajille ja vetäjille, ur-
heiluseuroille, yhdistyksille sekä 
liikunta-alan yrityksille. Kunnan 
rooli on toimia mahdollistajana ja 
tämä tunnustus on osoitus siitä, 

että tässä asiassa olemme onnis-
tuneet hyvin, iloitsee kunnanjoh-
taja Pekka Rajala.
Palkinto on hieno osoitus siitä, et-
tä yhdenvertaisten palvelujen ke-
hittämisessä ja mahdollistamises-
sa on kunnassa menty oikeaan 
suuntaan, pohtii puolestaan lii-
kuntapalvelupäällikkö Janne Laa-
manen.
– Koen palkinnon saamisen ker-
tovan myös siitä, että poikkitoi-

Pohjois-Pohjanmaan 
liikkuvimmassa kunnassa 
kehitetään yhdenvertaisia 
palveluita!

minnallinen liikunnanedistämis-
työ sekä suunta varhaisen tuen 
palveluiden kehittämisessä on ol-
lut ja on hyvä.

Limingan kunnan liikunnanedis-
tämistyö huomioitiin myös tänä 
keväänä järjestetyssä Palloliiton 
pohjoisen alueen palkintogaalas-
sa, jossa kunta sai Respect-pal-
kinnon jalkapallon ja futsalin olo-
suhteiden kehittämisestä.

Uunituoreen Limingan vammais-
neuvoston jäsenenä kirjoitan hie-
man meidän neuvoston toimin-
nasta ja tavoitteista. Oma yhtymä-
kohtani neuvostoon löytyy 14-vuo-
tiaasta Ullasta. Olen tottunut tais-
telemaan Ullan oikeuksista, samoin 
kuin neuvoston muutkin jäsenet 
omien tai läheistensä asioihin liit-
tyen. Pitääkö sen aina olla niin? Pi-
tääkö vammaisen ihmisen ja hä-
nen läheistensä taistella voimat-
tomuuteen saakka omiin etuihin-
sa liittyen? Eikö nykypäivänä jo pi-
täisi olla selvää, että myös vammai-
silla ihmisillä on oikeus saada yh-
denvertainen elämä osana muu-
ta yhteiskuntaa. 

Useat lait turvaavat myös näitä oi-
keuksia. Vammaisneuvoston toi-
mintasuunnitelmassa tämä on tie-

tysti tärkeimpiä tehtäviämme. He-
räsimme kuitenkin pohtimaan, et-
tä tiedetäänkö vammaisten ihmis-
ten elämästä tarpeeksi, jotta pää-
töksentekijät osaisivat huomioida 
kaikki tarvittavat asiat, kun teh-
dään #HyväParempiLiminka.    

Neuvostotyön noviisina olen posi-
tiivisesti yllättynyt ja tunnen ylpeyt-
tä meidän uudesta yhteistyöeli-
mestä. Limingan vammaisneuvos-
to on nyt kokoontunut pari kertaa, 
olemme tutustuneet toisiimme ja 
toimintamme keskiöön on nous-
sut yksi teema, jota tänä vuonna 
erityisesti lähdemme nostamaan. 
Haluamme tehdä erilaisten vam-
maisten, heidän läheistensä ja 
vammaisten parissa töitä tekevi-
en elämää näkyvämmäksi. Ha-
luamme nostaa esiin arkipäivän 

Vammaisten ja heidän läheistensä 
elämä näkyväksi Limingassa 

tarinoiden kautta millaista elämää 
vammaiset ihmiset ja heidän lä-
heisensä elävät Limingassa. 
Avaamme ovemme ja äänemme 
päätöksentekijöille ja kuntalaisille. 
Uskomme että päätöksiä tehtäes-
sä on ensiarvoisen tärkeä tietää 
mitä arkipäivän tarpeita eri ikäisil-
lä ja eri tavoin vammaisilla ihmisil-
lä on.   

Itse katson tätä elämää teini-ikäi-
sen nuoren äitinä. Tuo iloinen ke-
hitysvammainen nuori nainen pa-
laa halusta elää omaa tuettua elä-
mää kavereiden keskellä. Haluai-
sin että omassa kunnassa tuo it-
senäinen eläminen myös onnis-
tuisi ja vieläpä kavereiden kanssa. 
Mikään ei ole niin tärkeää meidän 
Ullalle kun nähdä kavereita ja saa-
da tuntea olevansa jollekin tärkeä, 

ehkä paras kaveri. Harrastaa yh-
dessä asioita, käydä lähikaupassa 
ja lenkkeillä, tuntea naapureita ja 
tuntea olevansa osa tätä liminka-
laista yhteiskuntaa. 

Kirjoittelemme meidän neuvoston 
pöytäkirjoista Limingan kunnan 
nettisivuille blogitekstien ja tiedot-
teiden muotoon kevyempää luet-
tavaa. Perustimme Limingan vam-
maisneuvostolle Facebook-sivut, 
joiden kautta tiedotamme neu-
vostotyöstä ja muista ajankohtai-
sista kohderyhmää koskettavista 
asioista. Eli ota seurantaan #Limin-
ganVammaisneuvosto. Sieltä tu-
levat löytymään myös arkipäivän 
tarinat, joita neuvoston jäsenet ovat 
vuoden mittaan luvanneet postail-
la. Tavoitteenamme on #HyväPa-
rempiLiminkaVammaisille. 

Maarit Satomaa on Limingan 
Vammaisneuvoston jäsen. Per-
heeseen kuuluu 2 lasta, joista 
toinen on 14-vuotias erityislap-
si Ulla. Maarit on töissä maise-
ma- ja ympäristöasiantuntijana 
Oulun maa- ja kotitalousnaisis-
sa. Vapaa-ajalla mieluista puu-
haa on kalastus ja puutarhan-
hoito. 

Henkilökunnan koulutuspäivä
To 12.5. Molemmat kirjastot suljettu 
Limingan omatoimikirjasto klo 10-21

Helatorstai
Ke 26.5. Liminka 10-16 /  Tupos 12-15 / Limingan omatoimi 16-19 
To 26.5. kirjastot suljettu  / Limingan omatoimikirjasto 10-17
Pe 27.5. Tupoksen kirjasto suljettu

Järjestelmäpäivitys
Ti 7.6. sekä ke 8.6 klo 12 saakka molemmat kirjastot suljettu
Myös omatoimikirjasto ja verkkokirjasto on suljettu

Juhannus
To 23.6. Liminka 10-16 / Tupos 12-15 / Limingan omatoimi klo 16-19 
Pe 24.6. kirjastot suljettu / Limingan omatoimi 10-17
25.-26.6. kirjastot suljettu / Limingan omatoimi 10-17

Kesän poikkeusaukiolot:
Liminka 27.6.-31.7. avoinna 10-16 
Omatoimikirjasto ma-to 16-21, pe 16-19, la & su 10-17
Tupos: 6.-23.6. ma 12-19 / ke 9.30-16 / to 12-19 /  ti ja pe suljettu 
Suljettu 24.6.-7.8.

Liminkalainen Edwin Myllykoski on innokas ja monipuolinen liikkuja.
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– Pian Liminka avautuu kuitenkin 
täysin toisesta vinkkelistä, kun lähes 
150 maastossa kulkevaa kilometriä 
ovat kuivuneet tarpeeksi maastopyö-
rän renkaille. Edessä on mitä mai-
nioin pyöräilykesä!, iloitsee Pyörällä 
kuuhun -hankkeen projektipäällik-
kö Katariina Huikari.

Liminka tarjoaa reittejä kaikenkirja-
ville pyöräilijöille. Asvalttia ja pyöräi-
lyväyliä suosiville Limingasta löytyy 
kilometrikaupalla taivaallisen tasais-
ta poljettavaa – täällä ei tarvitse nään-
nyttää itseään jyrkissä ylämäissä tai 
pelätä vauhdin liiallista kiihtymistä 
syöksylaskuun soveltuvissa alamäis-
sä. 
– Oulun seudun pyöräilyn pääreitti 
numero 10 johdattaa kulkijan kesäi-
senä päivänä joutuisasti Oulun Kaup-
patorille, Rantakylän virkistysalueel-
le, Liminganlahden luontokeskuk-
selle tai Lumijoelle saakka. Sen kun 
suuntaat pyörätielle, valitset mielui-
san suunnan ja seuraat pinkkejä reit-
timerkintöjä perille asti.

Myös maastoreiteiltä löytyy poljetta-
vaa jokaisen taitotason harrastajille. 
Aloittelija voi valita poljettavakseen 
vajaan 5 kilometrin mittaisen, hel-
pon Kurran lenkin, kun taas lajin in-
tohimoinen harrastaja löytää sopi-
vasti haastetta pitkältä Joutsenrei-
tiltä, joka on keskivaikea 80 kilomet-
rin mittainen lenkki. 
– Vaikka maastossa liikkuminen ei 
olisikaan ennestään tuttua puuhaa, 
ei Limingassa tarvitse pelätä eksy-

mistä, sillä kunnan maastopyöräreit-
tejä on kehuttu jopa Suomen par-
haiten merkityiksi. Limingan maas-
topyöräreitistö on vertaansa vailla, ja 
laadukkaat reitit on huomioitu muun 
muassa vuonna 2019, jolloin reitit oli-
vat finaalissa Suomen Retkikohteek-
si. 

Limingan kunnan ja Raahen seudun 
kehityksen yhteinen hanke tähtää 
korkealle: Pyörällä kuuhun -hank-
keessa panostetaan alueen pyörä-
matkailun kehittämiseen monin eri 
tavoin. 
– Hankkeessa parannetaan muun 
muassa alueen keskeisten maasto-
pyöräreittien saavutettavuutta ja tun-
nettuutta, kannustetaan paikallisia 
yrityksiä kehittämään pyörämatkai-
lua tukevia tuotteita ja palveluita se-
kä luodaan kokonaan uusi retkipyö-
räilyn rengasreitti. 

Itämeren rantaviivaa myötäilevä ja 
sisämaan kautta lähtöpisteeseen pa-
laava rengasreitti tarjoaa poljettavaa 
noin 200 kilometrin edestä. Reittiä 
palastellaan myös lyhemmistä päi-
vämatkoista kiinnostuneille polkijoil-
le. Osana hanketta kehitetään myös 
Limingasta jo löytyviä palveluita koh-
ti pyöräystävällistä suuntaa. 
– Pyörämatkailukeskuksen kehittä-
mä Tervetuloa pyöräilijä -tunnus vies-
tii yrityksen pyöräystävällisyydestä, 
ja tätä nykyä tunnuksen voi Limin-
gassa bongata kahdesta paikkaa: 
Park Hotel Limingan etuovesta ja 
Hotelli-Ravintola Liminganlahden 

Kesäinen Liminka on 
pyöräilijän paratiisi
Kesä siintää jo horisontissa ja pian runsasluminen talvi on enää pelkkä muisto. Jään ja lu-
men alta paljastuneet pyörätiet on jo pitkälti puhdistettu hiekoitushiekasta, ja keväinen sää 
houkuttelee hyppäämään polkupyörän selkään. Maastoreittien suhteen odotus jatkuu vielä 
hetken, sillä metsän siimeksessä mutkittelevat reitit voivat olla vielä paksujen kinosten jäljiltä 
paikoin upottavan pehmeitä. 

kahvila-ravintolasta. Tunnus kertoo 
pyörän kanssa matkaavalle, että hän 
on tervetullut yrityksen tiloihin, vaik-
ka olisikin joskus lenkin jäljiltä hiki-
nen ja rapainen. 

Yritys myös tarjoaa pyöräilijöille ta-
vanomaista parempaa palvelua esi-
merkiksi mahdollistamalla pyörän 
pienet korjaukset, pyörän turvallisen 
lukitusmahdollisuuden tai mukaan 
ostettavat eväät hieman yrityksen 
toimialasta riippuen. 
– Tavoitteena on, että tätä yrittäjille 
täysin ilmaista tunnusta näkisi jat-
kossa Limingassa kuin hanhia kevät-
muuttojen aikaan, Huikari höystää.

Tutustu 
maastopyöräreitteihin 
ja tallenna kartta tästä:

Kevät- ja kesäajan 
liikuntamahdollisuuksia
Senioreiden kuntosaliryhmät:
· maanantaisin ja keskiviikkoisin Linnukka-hallin kuntosalilla 
klo 13–14. Paikalla vertaisohjaajat.
 · Vertaisohjattu ryhmä kokoontuu läpi kesän.
· maanantaisin Tuiskulan kuntosalilla klo 16–17. Paikalla vertai-
sohjaajat.
 · Vertaisohjattu ryhmä kokoontuu läpi kesän.
· Perjantaisin ohjattu kuntosaliryhmä Linnukka-hallin kuntosa-
lilla klo 10–11. Ohjaajana Niina Matturi. 
 · Ohjattu ryhmä kokoontuu 17.6. asti.
Ryhmät ovat maksuttomia.
Senioreiden puistojumppa
· maanantaisin keskuspuistossa klo 11‒12 
 · Jumppa järjestetään ajalla 20.6.‒18.7. 
 · Jumppaan osallistuminen on maksutonta, lisätietoja 
 jumpasta saat kuntohoitaja Sari Rautiolta, p. 050 318 2093.
Pyörätuolitanssit: 
· Keskiviikkoisin Tupoksessa Vesikarinkoulun liikuntasalissa klo 
16–18. Opettajana Jutta Kotala. 
 · Tansseissa opetellaan nopeita lattaritansseja ja hitaita 
 valsseja. 
 Osallistuminen ei vaadi paria. Paikalle voi tulla myös ihan 
 nauttimaan musiikista.
 · Ryhmä kokoontuu 25.5. asti
Tansseihin osallistuminen on maksutonta.
Riento-pyörän ajelutusmahdollisuus liikuntarajoitteisille: 
· Torstaisin klo 13–15, lähtö Lakeustalon sisäpihalta
 · Ajelutusmahdollisuus 30.6. asti, lisätietoja ajelutuksesta ja 
 pyörän varaamisesta saat erityisliikunnanohjaaja 
 Hanna Koskiselta, p. 040 193 9168.
Aikuisten pelivuoro: 
· Sisäcurling-, boccia- jne. pelivuoro Lakeustalon liikuntasalissa 
torstaisin klo 12–13.
 · Pelivuoro järjestetään 30.6. asti, lisätietoja pelivuorosta  
 saat erityisliikunnanohjaaja Hanna Koskiselta, p. 040 193 9168.
Pelivuorolle osallistuminen on maksutonta.
Perheliikuntavuoro: 
Perheliikuntavuorolle voit tulla koko perheen voimin – ala-
kouluikäiset lapset voivat osallistua liikuntasalissa tapahtuvaan 
ohjattuun toimintaan ja aikuiset voivat tällä aikaa käyttää 
vaikka kuntosalia maksuttomasti. Kuntosali on avoinna myös 
perheen yläkouluikäisille, jos pelit tai toiminta liikuntasalissa ei 
houkuta. Perheliikuntavuoron ajankohta on lauantaisin Tupo-
ksessa klo 13.00–14.30 Tuiskulan liikuntasalissa ja keskustassa 
klo 15.00–16.30 Linnukka-hallin liikuntasalissa. Huomioithan, 
että alle kouluikäiset lapset voivat osallistua liikuntasalin 
toimintoihin vain huoltajan kanssa.
 · Perheliikuntavuoroja ei järjestetä 4.6. sekä ajalla 25.6.- 6.8.
 Perheliikuntavuorolle osallistuminen on maksutonta. 
 Lisätietoja perheliikunnan mahdollisuuksista löydät 
 Limingan kunnan netti sivuilta hakusanalla perheliikunta.
Uimakoulut Rantakylässä
· Lasten uimakoulut tulossa ajalle. 27.6.‒29.7. 
 · Seuraa ilmoittelua ilmoittautumisesta ja tarkemmista 
 sisällöistä kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista.

Päiväleirit
Päiväleirit ovat tarkoitettu alakouluikäisille ja ne pidetään klo 
9–14 välisenä aikana. Leirit ovat maksullisia ja sisältävät ruuan. 
Päiväleireille otetaan 20 osallistujaa. 
6.6-7.6. Päiväleiri Eläin ja luonto Liminka 
9.6.-10.6. Päiväleiri Eläin ja luonto Tupos
20.6. Kokkaus ja askartelu Liminka
21.6. Kokkaus ja askartelu Tupos

Teemapäivät ja pajat
Teemapäivät ja pajat rakentuvat yhden teeman ympärille. 
27.6. Temppupäivä Liminka alakouluikäisille 
28.6. Temppupäivä Tupos alakouluikäisille 
29.6. Taidepaja Museoalue 13-17 vuotiaille
4.7. Lautapelipäivä Tupos 1-5lk iltapäivästä 6lk-17v illasta
5.7. Hamahelmipaja Liminka ja Tupos alakouluikäisille

Retket
Retkiltä peritään osallistumismaksu, joka sisältää kyydityksen 
ja pääsylipun. 
14.6. Tietomaa retki
15.6. Frisbeegolf retki 
16.6. Frisbeegolf retki
13.6. Kalajoen reissu Jukupark ja Pakka
30.6. Powerpark retki
7.7. Retki Oulun Huikiaan

Tapahtumat
4.6. Koulunpäättäjäispäivän Katupäivystys.  Nuoriso-ohjaajat 
jalkautuvat nuorten keskuuteen huolehtimaan, että päättärei-
den juhlinta tapahtuu turvallisesti. 
Tapahtumat ovat maksuttomia.
17.6. Rantakylä pippalot 
22.6-23.6. Lanit Linulla
1.7. Koristurnaus Liminka
 
Lisätiedoista ja ilmoittautumisista tulee linkki wilmaan, 
nuorisopalveluiden someen ja kunnan nettisivuille.

Lisäkysymykset voit esittää: 
Ella Ropponen puh. 0500 766 634 tai ella.ropponen@liminka.fi 
tai Sanni Hantula puh. 040 190 3749 sanni.hantula@liminka.fi

Nuorille
KESÄ 2022
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Kuka olet?
Olen Ville Arvola ja aloitin Limingan kunnalla rakennusinsinöörin teh-
tävissä 1.4.2022. Olen kotoisin Oulunsalosta ja Oulun seutu on erittäin 
tuttua aluetta minulle. Minulle oli henkilökohtaisesti hienoa päästä 
edustamaan Limingan kuntaa, koska sukujuureni ovat lähtöisin Limin-
gasta. Olen koulutukseltani LVI-tekniikan insinööri (YAMK) ja olen toi-
minut ennen kuntaan siirtymistä LVI-suunnittelijan tehtävissä aiem-
min muutaman vuoden. Olen luonteeltani sosiaalinen ja reipas kave-
ri, jota on helppo lähestyä asiassa kuin asiassa. 

Työtehtävät?
Työskentelen kunnalla omaisuuden hallinnassa teknisen johtajan alai-
suudessa rakennusinsinöörin työtehtävissä. Päivittäisiin työtehtäviin 
kuuluu erilaiset kunnan rakennuksiin ja rakennuttamiseen liittyvät teh-
tävät. Toimin myös kunnan sisäilmaohjelman työryhmässä, jonka ta-
voitteena on sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy sekä niiden varhainen 
havaitseminen ja selvittäminen. 

Parasta työssä
Parasta työssäni on työtehtävien monipuolisuus ja se, ettei yksikään 
työpäivä ole samanlainen. On hienoa myös päästä vaikuttamaan 
omalla osaamisellaan kunnan rakennushankkeisiin ja kiinteistöjen 
remontteihin. Tässä työtehtävässä oppii myös joka päivä jotakin uut-
ta, joka tekee työstä mielekästä.    

Näin rentoudun
Liikunta ja luonto ovat olleet minulla aina lähellä sydäntä. Harrastuk-
sina käyn kuntosalilla, lenkkeilemässä, sähköpyöräilemässä maastos-
sa ja pelaamassa salibandya. Vapaa-aikana rentoudun myös viettä-
mällä perheen kanssa yhteistä aikaa.

Tekijät tutuiksi: Ville Arvola
Ville Arvola työskentelee Limingan kunnassa rakennusinsinöörinä. Työssä yksi-
kään päivä ei ole samanlainen ja joka päivä oppii jotakin uutta – tämä tekee tekee 
työstä mielekästä, kertoo Arvola.

Ville Arvolalle 
liikunta ja luonto 
ovat lähellä sydäntä.

Pikkuduunarit tekevät kesällä ko-
titalouksissa ja yrityksissä tunnin 
parin pikkukeikkoja, toimivat ko-
tiapulaisina päivän kahden ker-
rallaan ja kesälomittajina isom-
missa urakoissa. 
– Keikkoja on käyty jo tekemässä 
ja kesällekin on varauksia jo teh-
ty. Pikkuduunareiden kalentereis-
sa on vielä tilaa ja tekijän saa ha-
luamalleen ajankohdalle, kun toi-
mii nopeasti, projektipäällikkö Kai-
sa Salmu lupaa.

Kesäpikkuduunarit ovat reippai-
ta nuoria, jotka työskentelevät ke-
vytyrittäjinä. Tällöin työstä mak-
setaan helposti laskulla ja kotita-
lousvähennyksen voi hyödyntää.
– Pikkuduunailemaankin ehtii vie-
lä, jos kesäduuni on jäänyt saa-
matta, projektityöntekijä Johan-
na Aromaa vinkkaa. Kokemukset 
viime kesältä ovat hyviä. Pikku-
duuneihin olivat tyytyväisiä niin 
nuoret kuin työllistävät kotitalo-
udet ja yrityksetkin.

Lähde sinäkin mukaan Mahdol-
lisuuksien kesä -kampanjaan! 
Mahdollistetaan yhdessä limin-
kalaisille nuorille kesätöitä ja itsel-
le vähän helpompi kesä.

Kesäpikkuduunit 
varataan nyt 
– innokkaat nuoret valmiina töihin!
Miltä kuulostaisi, jos joku tekisi kodin kevätsiivouksen tai pihan siistimisen kesä-
kuntoon puolestasi? Entäpä jos joku kävisi hoitamassa koko kesän ruohonleik-
kuun tai tekisi maalausurakan valmiiksi? 

Meidän pikkuduuna-
rit olivat täsmällisiä, 
ahkeria, oma-aloit-
teisia ja kohteliaita 
nuoria. Koska sääolo-
suhteet eivät olleet 
suotuisat maalaa-
miselle, he aikaisti-
vat omatoimisesti 
töihintuloaikaa. Ja 
kuumuudesta huo-
limatta he jaksoivat 
maalata ja pitää 
positiivista henkeä 
yllä. Tämä oli erittäin 
hyvä kokemus meille 
työnantajina. 

–Minna Junnikkala, 
kesäpikkuduunarin 
työllistänyt kotitalous

Mahdollisuuksien 
kesä Limingassa on 
Pikkuduunia-hank-
keen nuorten kesä-
työllistämiskampan-
ja, joka järjestetään 
nyt toista kertaa. Vii-
me kesänä kampan-
jan myötä työllisty-
neet nuoret tekivät 
yli 500 työtuntia. 

Seuraa meitä 
somessa 
#MahdollisuuksienKesä

Lisätietoja:
Kaisa 040 193 9166
Johanna 040 620 9964

www.liminka.fi/
pikkuduunia

INFO

 

 

  

 
 

 

 

 
 

Vanhan Limingan 
museoalueen kesä 2022

€

Järjestämme koko perheen yhteisen Leikkipäivän sunnuntaina 
12.6.2022 klo 10.00 – 14.00 Abrahamin kulttuuripuistossa Vanhassa 
Limingassa, osoitteessa Rantatie 14. Tapahtumassa esiintymässä Nelli ja 
Niilo -pellepariskunta. Lisää infoa MLL Liminka -Facebook-sivuilla.

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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TI 7.6. JA KE 8.6. DIGIKESÄKERHO ESKAREILLE TUPOKSEN 
VANAMOSSA KLO 10-14
15-syntyneille, Päivän aikana opetellaan vähän tabletin käyttöä 
ja tehdään yhdessä animaatio. Leikitään ja touhutaan niin sisäl-
lä kuin ulkona. Sisältää lounaan.

PE 10.6. PERHEPIKNIK PAPPILAN PIHALLA klo 10-12
(SATEELLA SISÄTILOISSA) Jäätelö, mehu ja kahvitarjoilu, mu-
kaan omat viltit ja eväät. Yhteislaulua ja pieni hartaus. Mahdol-
lisuus leikkiä Koti-Pietilän leikkipihalla.

MA 13.6. SEIKKAILUA KÄPÄLÄMÄESSÄ
Puistokerho 15-16-syntyneille klo 9.30-11.30 ja klo 13-15 Ojan-
peränkankaalla Käpälämäki-puistossa. Seikkaillaan ja liikutaan 
metsässä, rastiratoja, yhteisleikkejä jne. Mehua ja pientä tarjot-
tavaa.

KE 15.6. PERHEPIKNIK AINOLANPUISTOSSA klo 9-12.30
Perhekerhojen kauden päätösretki Ainolanpuistoon. Bussikyy-
ditys seurakuntatalon pihalta. Voileipä-, mehu- ja kahvitarjoilu. 
Etusijalla perheet, jotka ovat kuluneella syys- ja kevätkaudella 
käyneet perhekerhoissa.

TO 16.6. PIHALIIKKARI KOTI-PIETILÄN LEIKKIPIHALLA 
3-5-VUOTIAILLE
puistokerho 16-18-syntyneille klo 9-11 ja klo 13-15. Pihapelejä, 
yhteisleikkejä, rastiratoja, jne. Mehua & pientä tarjottavaa.

ILMOITTAUTUMINEN TOIMINTAAN, seuraa somea ja kotisivu-
ja www.liminganseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille Lisätie-
toja Tuijalta 044-7521230, tuija.mourujarvi@evl.fi

KESÄTOIMINTAA LAPSILLE JA PERHEILLE

 

 

Kultasirkkujen 
PIIRAKKABRUNSSI 

lauantaina 21.5.2022 klo 11 – 13 

Limingan seurakuntatalolla, Pappilantie 6 

   
 
  

Brunssimenu 
Suolaisia ja makeita 

piirakoita 

Mehuja 

Kahvia, teetä 

Musiikkia 

Arpajaisia 

Kulttuuripolku 

 Hinta: 15 € 
Tilaisuuden tuotto 

ukrainalaisten avuksi Kirkon 
Ulkomaan Avun kautta 

 

Monta tapaa tehdä hyvää 

Ilmoittautumiset 
16.5.mennessä 

liminka.kultasirkut@lions.fi 

Tervetuloa! 

Ulkoilua ja virkistäytymistä luonnossa liikkuen ja
hyvästä seurasta sekä tarjoilusta nauttien.
Ohjelmassa mm. hiljainen metsäkävely.
Toteutetaan yhteistyössä Oulun seudun
omaishoitajat ry, Limingan seurakunnan ja LC
Limingan Kultasirkkujen kanssa. Tervetuloa
kaikki omaistaan hoitavat läheisineen ja myös
entiset omaishoitajat sekä Limingasta että
Lumijoelta.

Ulkotapahtuma
omaishoitoperheille 

ma 23.5. klo 12.00-14.30
Limingan Rantakylässä,

Monttutie 5.

"Puoli kuuta peipposesta,
pääskysestä ei päivääkään"

JÄTEASEMILLA KESÄ- JA 
LISÄAUKIOLOAIKOJA!

Lakeuden EKOn jäteasemien kesäaukioloajat alkavat 
toukokuussa ja jatkuvat 31.8.asti. Limingan lajitteluasema 
(Ratahaka 8 b, Tupos Ekokortteli) on avoinna joka la klo: 10 – 
14. Poikkeuksena aikaisempaan toimintaan Limingan asema 
vastaanottaa lauantaisin ainoastaan risu- ja haravointijättei-
tä.

LIMINGAN LAJITTELUASEMAN AVAJAISET 
LAUANTAINA 21.5. KLO: 12 – 16. 
Tule tutustumaan Limingan lajitteluasemaan sekä polttokel-
poisen jätteen käsittelylaitokseen! Avajaispäivänä otetaan 
vastaan kaikkia jätejakeita; SER, vaarallinen jäte, hyötyjäte, 
rakennus- ja remonttijäte, iso sekalainen jäte sekä risu- ja 
haravointijäte. 

Avajaiset ovat osa Ekokorttelin kiertotaloustapahtumaa! 
lakeudeneko@liminka.fi www.lakeudeneko.fi

PÄIVÄKERHOON ILMOITTAUTUMINEN 
KAUDELLE 2022-23

31.5.2022 mennessä seurakunnan kotisivuilla
www.liminganseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille

Päiväkerho 3-5-vuotiaille (17-19-syntyneet) 
lapsen tulee olla täyttänyt 3 vuotta aloittaessaan kerhon.

Seikkailukerho 4-5-vuotiaille (17-18-syntyneet)

Kerhot kokoontuvat kerran viikossa kirkonkylällä 
ja Tupoksessa. 17-18-syntyneillä on mahdollisuus 

osallistua sekä päivä- että seikkailukerhoon.

Kerhot alkavat viikolla 35. 
Lisätietoja Tuijalta 044-7521230 

tuija.mourujarvi@evl.fi

Ruislinnun laulu korvissani
Kesäisiä yksinlauluja suvi-illassa
ke 22.6. klo 19, Limingan kirkko

Lakeuden yksinlaulajat
Vapaa pääsy


