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Keväällä 2021 tehtiin kuntalaisille Minun arkeni ja elämäni 

-kysely. Kyselyyn vastasi  854 asukasta. Yli puolet vastaajista 
oli alle 18-vuotiaita.



1. Kyselyssä haluttiin tavoittaa erityisesti nuoria, koska noin 
40 % kuntalaisista on alle 18-vuotiaita.

2. Liminka pääsi kehittämään Lapsiystävällinen kunta -
toimintamallia, johon myös haluttiin tietoa

> Yritettiin tavoittaa alle 18-vuotiaita



Minkä ikäinen olet?



Sukupuolesi



Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten 
elämäntilannettasi? Voit valita useamman 
vaihtoehdon.



Tilanteeni tällä osa-alueella on… Arvioi alla mainittuja osa-
alueita oman elämäsi  näkökulmasta. Valitse kutakin osa-
aluetta parhaiten kuvaava vaihtoehto akselilla ”erittäin hyvä –
erittäin huono” Perustele vastauksesi tekstikenttään.



Vastaajien perusteluja

✓ Hyviä ja luotettavia ihmisiä ympärillä 

✓ Ihana perhe, hyviä ystäviä, mukavia työkavereita, arkea tukevat läheiset 

✓ Rauhallinen ja turvallinen asuinympäristö

✓ On pikkuhiljaa ymmärretty, että kuntalaisia pitää kuunnella ja osallistaa

✓ Pitäisi olla enemmän harrastustoimintaa 10−15-vuotiaille nuorille

✓ Korona vienyt harrastusmahdollisuuksia tauolle

✓ Uni huonoa tai vähäistä kiireiden/stressin vuoksi

✓ Liikkua pitäisi enemmän, terveellisten elämäntapojen noudattamiseen 
tarvittaisiin tukea



Mieti omaa arkeasi ja elämääsi. Valitse 
tilannetta parhaiten kuvaava vaihtoehto.



Kerroit kaipaavasi elämääsi pientä tai 
isoa muutosta. Valitse alta 1−3 elämän 
osa-aluetta, joihin kaipaat eniten 
muutosta.



✓ Lisää ystäviä

✓ Uimahalli Liminkaan! Se edistäisi kuntalaisten liikkumista ja olisi sopiva liikuntamuoto 
myös liikuntarajoitteisille. Miksi kunta tukee mm. jäähallin rakentamista, vaikka sitä 
palvelua pystyy käyttämään vain murto-osa kuntalaisista?

✓ Terveelliset elämäntavat: uni, ruoka ja liikunta tasapainoisessa suhteessa

✓ Tupoksen seudulle enemmän aktiviteetteja/harrastusmahdollisuuksia

✓ Terveydenhuollolta matalan kynnyksen apua kehon ja mielen haasteisiin

✓ Arkeen lisää harrastuksia ja liikuntaa

Vastaajien kirjaamia 
toiveita muutoksesta



Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Pohdi 
oman kuntasi asukkaiden arkea ja elämää. Valitse alta 1−3 
mielestäsi tärkeintä osa-aluetta, joihin kunnassa pitäisi tulevina 
vuosina panostaa asukkaiden hyvän elämän edistämiseksi. 
Perustele vastauksesi tekstikentässä.



✓ Nuorten päihteiden käyttöön tulisi puuttua.

✓ Otetaan kylät huomioon kehityksessä, ei pelkästään keskusta-alue. Ala-Temmes täysin unohdettu, palvelut ajettu alas.

✓ Enemmän ulkoilu- ja ajanviettopaikkoja nuorisolle.

✓ Lisää harrastuspaikkoja, erityisesti uimahalli. 

✓ Koulukiusaamisen täytyy puuttua tiukemmin.

✓ Kouluissa pitäisi puhua enemmän mielensairauksista. Pitäisi osoittaa, että ne ovat normaaleja, eikä kukaan ole yksin niiden kanssa. 

✓ Mielenterveyspalveluita tarvitsevien hoitoon pääsyä helpotettava.

✓ Kuntaan lisää uusia vuokra-asuntoja.

✓ Turhat lappusten täyttely silloin kun elämään tulee kriisi ja talous on kovilla, pitäisi jättää pois. Kun perhe tarvitsee apua, sitä 
annettaisiin ilman hirveetä byrokraattista välikättä.

Vastaajien perusteluja



Onko sinulla tai läheiselläsi yksi tai useampi pitkäaikainen 
sairaus, oire tai vamma? Voit tarvittaessa rastittaa 
useamman vaihtoehdon. Jos sinulla on sairaus, joka on 
aiheuttanut vamman, rastita sekä sairaus että vamma.



Arvioi miten haittaavia nämä sairaudet, oireet tai vammat 
ovat. Valitse haitan määrää parhaiten kuvaava vaihtoehto 
asteikolla 1−5: Mitä suurempi luku, sitä suurempi haitta.



Tulkintaa yleisimmin esiin 
nousseista asioista

Terveys:

✓ Kuntalaiset kokevat pääsääntöisesti fyysisen terveyden 
hyväksi

✓ Mielen hyvinvoinnista esiin nousivat stressi ja masennus
✓ Arki kuitenkin sujuu pääsääntöisesti hyvin
✓ Terveyskeskusta kehuttiin
✓ Mielenterveyspalveluita pitäisi kuitenkin saada paremmin 

ja helpommin, myös matalan kynnyksen keskusteluapua
✓ Avun ja palveluiden saanti kokonaisuudessaan koetaan 

hyväksi
✓ Etäpalveluiden käyttö on hallussa

Harrastukset ja vapaa-aika:

✓ Oma arki ja elämä koetaan kokonaisuutena hyväksi
✓ Liikuntamahdollisuuksien lisäämistä toivotaan sekä Limingan 

että Tupoksen alueille
✓ Erityisesti uimahallin rakentaminen nousi useissa vastauksissa 

esiin
✓ Tupokseen haluttaisiin lisää vapaa-ajanviettopaikkoja myös 

nuorisolle
✓ Erilaisia sosiaalisen harrastamisen ryhmiä toivotaan
✓ Moni haluaisi lisää ystäviä

Muita huomioita:

✓ Nuorten päihteiden käytöstä ollaan huolissaan ja siihen toivotaan varhaista puuttumista
✓ Nuorille haluttaisiin enemmän töitä
✓ Lisää kavereita ja uusia ystävyyssuhteita
✓ Viheralueista pitäisi huolehtia paremmin
✓ Teiden kunto, erityisesti Selkämaantie, vaatisi huoltoa
✓ Kuntaan haluttaisiin lisää yritysten palveluita, esim. kahvilaa ja pieniä kivijalkakauppoja
✓ Kunnan vuokra-asuntokantaa toivotaan lisättävän ja puuttumista vanhojen asuntojen sisäilmaongelmiin
✓ Luonnon säilyttäminen asutuksen välissä




