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OSALLISUUSTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2020 
PÖYTÄKIRJA 
Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen kehittämisilta  2/2020 
 
To 20.02.2020 klo 17:30– 
Paikka: Liminganraitti 10C, Lakeustalo, 2 krs. Kokoustila Kokko.  
 
LÄSNÄ: TYÖRYHMÄN JÄSENET: 
Ansamaa Arja 
Haataja Heidi 
Inkeroinen Pasi 
Koskela Tapio 
Lipsonen Terho 
Nurkkala Olli 
Parkkinen Taina 
Pinnonen Margus 
Raitio Juuso 
Ruotsalainen Kristian 
 
Pakaslahti Juho, kunnanhallituksen edustaja 
Laamanen Janne, vastaava viranhaltija 
Vavuli-Kiviniemi Marja-Riitta, vastaava viranhaltija 
Kleemola Tuula, sihteeri 
 
Lisäksi kuntalaisia paikalla 15 hlöä. 
 
 
10 §  KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Kristian Ruotsalainen avasi kokouksen klo 17.33. 
Työryhmän esitteleminen. 
 

11§ JOHDANTO 
Kristian Ruotsalainen kertoi ryhmän tarkoituksesta, tavoitteesta ja aikatauluista. 
 

•  KH 09.12.2019 §: 
– Ohjelmatyöryhmän tehtävänä on valmistella Rantakylän virkistys- ja lii kunta-alueen 

kehittämissuunnitelma, joka tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi. 
Suunnitelmassa tulee huomioida myös matkailua tukevat toimenpiteet. 

– Ohjelmatyöryhmä laati ensimmäisessä kokouksessa oman toimintasuunnitelmansa 
ja päättää työskentelytavastaan ja aikatauluista.  
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12 §  KUNTALAISKYSELYN LÄPIKÄYNTI 
Janne Laamanen kävi läpi kuntalaiskyselyn tuloksia tilanteen 19.2.2020 mennessä 
saapuneista vastauksista.  
 
Kyselyn aihe alueet 

• Kuinka hyvin virkistys- ja liikunta-alue palvelee tarpeitasi nykyisin. 
• Mihin liikuntamuotoihin / aktiviteetteihin hyödynnät aluetta nykyisin 

talviaikaan 
• Mihin liikuntamuotoihin / aktiviteetteihin hyödynnät aluetta nykyisin 

kesäaikaan 
• Kuinka usein käytät virkistys- ja liikunta-aluetta 
• Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle 
• Mikä olisi tärkein lisäys minkä haluaisit alueelle / alueen läheisyyteen 
• Lisätietoja, ideoita, kommentteja 

 

 
Vapaassa kommenttikentässä toistuvat aiheet: 

 hiihtomaja / huoltorakennus 
 frisbeegolfradan päivittäminen 
 ratsastukselle lisää reittejä 
 kuntoportaat 
 pidempiä hiihtoreittejä 
 sauna 
 matkailuvaunualue 
 parkkipaikan pinnoitus 

      
Kooste laitetaan kunnan nettisivuille 
 

13§ TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ  
  

Läsnäolijat jaettiin neljään eri ryhmään. 
 
Ryhmät ideoivat vuoronpäältä seuraavia aiheita: 

• Hiihtomaja / Monitoimitalo 
• Kuntoportaat 
• Reitistöjen laajentaminen 
• Alueen käytettävyys 

 
14§ TYÖRYHMÄTEHTÄVIEN YHTEENVETO 

Hiihtomaja / Monitoimitalo 
 ”Rantakylätalo” 
 Mahdollistaa juhlat, leirikoulut, kerhotoiminnan jne. 
 Sisältää: 
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o Pukutilat 
o Keittiö 
o Sauna 
o WC:t 
o Kioskitila 
o Kilpailukeskus 

 Uusi rakennus + olemassa olevan rakennuksen kunnostaminen 
 Kuka omistaa? Kenellä käyttöoikeus? 
 Tilojen vuokraus? 

 
Kuntoportaat 
 Sijainti 

o Hyppyrimäen tai katsomon tilalle? 
o Parkkipaikan läheisyyteen 
o Tiiviille kuntoilualueelle (muuta laitteistoa lähellä) 
o Pulkkamäen ja sprinttiladun välissä 

 Rakenne ei kokonaan puusta? 
 Hyvin suunniteltu -> käytettävyys 
 Valaistus 
 

Reitistöjen laajentaminen 
 Ratsastus 

o Voimalinja-alueiden hyödyntäminen 
o Taukopaikkoja hevosille -> riimut kiinni 
o Parkkialue (purkuun ja lastaukseen) 
o Maastoesterata 
o Luontokeskukselle  
o Aitaus 

 Hiihtoreitistö 
o Ruutikankaalle 
o Liminganlahdelle 
o Yhteistyö Lumijoen kanssa 
o Pituutta lisää 
o Metsälenkin kehittäminen 
o Ensilumen latu stadionin alueelle 
o Retkilatu  

 Opasteet 
o Opasteita lisää 
o Selkeyttäminen (kaikki reitit) 
o Appi puhelimeen reiteistä 

 Muuta 
o Frisbeegolfrata erilleen muista 
o Rullahiihtorata 
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o Suunnistusreitin kehittäminen 
o Yhteistyö yli kuntarajojen 
o Ei moottorikelkkareittejä 
o Pulkkamäen korotus – Liminka-tunturi 

 
Alueen käytettävyys 
 Opasteet kaikkien toimintojen osalta 

o Kartastot laajemmin 
 Kaikkien parkkipaikkojen kunto ja saavutettavuus 
 Esteettömyys  
 Kulku-urat suorituspaikoille 

o Käyttömäärien huomioiminen 
 Pyöräparkki 
 Saavutettavuus  

o Kevyenliikenteenväylä 
 Ylipääntien sulkeminen moottoriliikenteeltä 

o Läpikulku kielletty? 
 Katuvalot  

  
 
15§ SOVITUT KOKOUSAIKATAULUT  

 20.2.2020 klo 17:30  Sidosryhmien ideariihi, kuntalaiskysely ennen, Kaiku, 
sähköposti, Webropol, sidosryhmien kontaktointi). Paikka Lakeustalo nh 
Toppila ja Kokko 2 krs. 

 (22.2.2020 klo xx talvitapahtuma Rantakylässä) peruttu  
 19.3.2020 klo 17:30 Ideariihen purku, kehittämisaikataulut ja rahoitus 

(hankkeet, hankesuunnittelu), Paikka Lakeustalo nh Toppila ja Kokko 2 krs. 
 22.4.2020 klo 17:30  Sidosryhmien aktivointi, matkailu, Lakeustalo Toppila ja 

Kokko. 
 14.5.2020 klo 17:30  Kokoontuminen Rantakylässä, alueen 

katselmus/saavutettavuus, rakentamaton luonto, maisemallinen 
 4.6.2020 klo 17:30  Kehittämissuunnitelman luonnoksen esittely ja 

läpikäynti 
 Tavoite, että syyskuussa on suunnitelma esiteltävänä. Lakeustalo nh Toppila 

ja Kokko 
 
16§ TIEDOTTAMINEN 

Hankkeesta tiedottaminen: Limingan kunnan nettisivu, alaosassa / Päätöksenteko / 
Rantakylän ohjelmatyöryhmä.  http://www.liminka.fi/sivu/fi/rantakylan_virkistys-
_ja_liikunta-alueen_kehittamisen_ohjelmatyoryhma/  
Hankkeen ajaksi on avattu sähköpostiosoite: rantakyla@liminka.fi  
 

17 §  SEURAAVA KOKOUS 

http://www.liminka.fi/sivu/fi/rantakylan_virkistys-_ja_liikunta-alueen_kehittamisen_ohjelmatyoryhma/
http://www.liminka.fi/sivu/fi/rantakylan_virkistys-_ja_liikunta-alueen_kehittamisen_ohjelmatyoryhma/
mailto:rantakyla@liminka.fi


 
 

Limingan kunta 
Liminganraitti 10, 91900 Liminka 
kunta@liminka.fi  
www.liminka.fi  

5 

 Seuraava kalenteroitu kokous torstaina 19.03.2020 klo 17.30 alkaen,  
Ideariihen purku, kehittämisaikataulut ja rahoitus (hankkeet, hankesuunnittelu), 
Paikka Lakeustalo nh Toppila ja Kokko 2 krs. 
 

18 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.25. 
 
 
PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI 
 
__________________________________ __________________________________ 
Kristian Ruotsalainen   Tuula Kleemola 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Taina Parkkinen   Tapio Koskela 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 


