Liminka 11.12.2019 ideapajan kooste
Mikä asia on huonosti, puuttuu tai on selkeä epäkohta (miinukset)
3 eniten ääniä saanutta: Viestinnässä parantamisen varaa, uimahalli puuttuu, nuorille
lisää tapahtumia
-

-

-

viestinnässä parantamisen varaa (6
ääntä)
uimahalli puuttuu (2 mainintaa, 5 ääntä)
nuorille lisää tapahtumia (5 ääntä)
keilahalli puuttuu (4 ääntä)
Vanhan Limingan kehittäminen (2
mainintaa, 3 ääntä)
esteettömiä tapahtumia ei ole, esim.
liikuntatapahtumia (3 ääntä)
ympäristön taidetta (3 ääntä)
paremmat taloudelliset
“avustukset”/puitteet yhdistyksille ja
toimijoille (3 ääntä)
etätyöhotelli puuttuu (2 mainintaa, 2
ääntä)
Vanha Liminka ei ole tarpeeksi esillä ja
hyödynnetty (2 ääntä)
nuorten oman aktiivisuuden lisääminen
(2 ääntä)
elinkeinopuolella puuttuu
pöhinä/tekemisen meininki (2 ääntä)
erityisliikuntaan tarvittavat puitteet
puuttuu vielä (2 ääntä)
matkailun ohjelmapalveluyrityksiä
Limingassa vielä vähän (2 mainintaa, 1
ääni)
Luontokeskukselle/alueelle lisää
toimintaa/toimijoita ja tekemistä (1 ääni)

-

vanhuksille ja erityisryhmille kerhotilat
(1 ääni)
Uusi Vilho Lampi museo (1 ääni)
Rantakylään
sauna/huoltorakennus/kylätalo (1 ääni)
eri yritykset ja yrittäjät saavat erilaista
kohtelua kunnan suunnalta (1 ääni)
kaksoisraide Ouluun puuttuu (1 ääni)
osa museoalueen rakennuksista
huonokuntoisia
fatbike-reitistöjä vähän
kota matkailupalvelujen käyttöön
alueiden (=kylien) kehittämiseen ei
panosteta, esim. kyläkoulujen lakkautus
kyläyhteisöjen toiminnan
ohjeistamiseen kehittämisessä
kylien kehittäminen eri tasoista - osa
aktiivisia, osa ei
seudun maasto on sangen lättänää
Temmesjoen ja meren hyödyntäminen
kunnallinen päätöksenteko ei ole kovin
läpinäkyvää
ei perhekuperkeikkaa joulukuussa
kunnan pitäisi tuoda esille paremmin
yhdistykset
kunnon kävelytie tai tori
lähijuna puuttuu

Mikä on huipusti, on maailman parasta tai vielä hyödyntämätön mahdollisuus
(plussat)
3 eniten ääniä saanutta: Ruutikangas, Liminganlahti, terveyskeskuspalvelut
-

Ruutikangas (3 mainintaa, 6 ääntä)
Liminganlahden mahdollisuudet (3 mainintaa, 6 ääntä)
terveyskeskus palvelut hyvät, sosiaalipalvelut (6 mainintaa, 5 ääntä)
puhdas ja monimuotoinen luonto, luonnon markkinointi, luonnon lähiliikuntareitit (5
mainintaa, 5 ääntä)
Rantakylässä kehityspotentiaalia, Rantakylän virkistysalua (2 mainintaa, 4 ääntä)

-

harrastusmahdollisuudet, hyvät ulkoilumahdollisuudet ja hiihtoladut (12 mainintaa, 2
ääntä)
kansainvälistyminen käynnistynyt hyvin, koulujen kansainvälistyminen (2 mainintaa, 2
ääntä)
lapsiperheitä, lapsia ja nuoria paljon (2 mainintaa, 2 ääntä)
Vanhan Limingan potentiaali, museoalueen kehittyminen (2 mainintaa, 2 ääntä)
turvallinen paikka asua ja yrittää (2 ääntä)
lähellä Oulua, jonne hyvät liikenneyhteydet, sijainti (4 mainintaa, 1 ääni)
kehittämismyönteinen ilmapiiri, eteenpäin katsova kunta (4 mainintaa, 1 ääni)
hyvä maine nuorekkaana kasvukuntana (3 mainintaa, 1 ääni)
huippu yrityksiä, pieniä, erilaisia yrityksiä, aktiiviset yrittäjät, jotka tekevät yhteistyötä
(3 mainintaa, 1 ääni)
komea/elävä kyläkeskus, kaunis keskusta (2 mainintaa, 1 ääni)
riittävät palvelut pääosin (1 ääni)
kirjasto (1 ääni)
uudet julkiset rakennukset (3 mainintaa)
aktiiviset yhdistykset, jäsenmäärältään isoja yhdistyksiä (2 mainintaa)
valokuitu (2 mainintaa)
yrittäjämyönteisyys kunnan ja kuntalaisten suunnalta, tahto kehittää kunnan ja
yrittäjien yhteistyötä (2 mainintaa)
yhteistyö eri tahojen kesken ja naapurikuntien kanssa (2 mainintaa)
hyviä tapahtumia
musiikkiopisto
seurakunta on aktiivinen
monissa asioissa hyvät “tunnusluvut”
katukukat kesällä
matkailu kehittyy

Yrittäjät-työryhmä
Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet:
- Matkailun kehittämiseen tulee panostaa.
- Tiedottaminen yritysten ja kunnan taholta.
- Innovaatioseteli -tyylinen rahoitus Norsulta yrityksille
Kaikki ideat:
- Infotaulu keskustaan, jossa voisi olla yritysten mainoksia.
- Hyvinvointimatkailu on nouseva trendi.
- Mökkimajoitusta ei ole alueella. Pitäisi olla korkeatasoisia mökkejä.
- Palloilulajeja (esim. tennis) ei pääse Limingassa harrastamaan. Sulkapalloon löytyy
tiloja.
- Yrittäjäyhdistys on aktiivinen alueella ja yritykset tekevät yhteistyötä. Kunta järjestää
aamukahvitilaisuuksia yrittäjille ja niissä käy hyvin porukkaa, vaikka voisi käydä
enemmänkin. Myös yhdistysten ja yrittäjien yhteistyö toimii.
- Tapahtumayrittäjä, jolla olisi pakohuone, keilausta, baari, pallopelit ja mieluusti
uimahallikin.
- Kenkäkauppa puuttuu.

-

-

-

-

-

Yrittäjien pitäisi muistaa itse kehittyä ja viedä toimintaa eteenpäin. Yrittäjät voisivat
lähteä enemmän mukaan yrittäjien tapahtumiin ja tehdä enemmän yhteistyötä.
Ovatko kaikki yrittäjät tietoisia siitä, että kunnassa on oma yritysasiamies?
Voisiko olla enemmän matalan kynnyksen tilaisuuksia, joissa ei ole virallista
ohjelmaa vaan enemmänkin verkostoitumista yrittäjille?
Tilaisuuksia erikseen, joissa on eri rahoittajia mukana ja lisäksi joku nimekäs puhuja.
Kunnan ja yrittäjien hanke, jossa kannustetaan ekologisuuteen ja kestävään
kehitykseen.
Laidasta laitaan löytyy palveluja hyvin.
Kunnassa pyritään tekemään hankintoja paikallisilta yrittäjiltä. Voisi yrittäjille vinkata
aina, kun tarjouskilpailu on käynnissä.
Enemmän saisivat paikalliset käyttää paikallisia palveluja.
Tietoa yrittäjille, mihin voi hakea tukea. Myös yhdistyksille lisätietoa.
Ei tuettomia siirtymäkausia.
Byrokratiaa pitäisi vähentää ja tehdä ohjeet selkokielellä.
Voisiko Ruutikankaalle tulla kylpylähotelli?
Puuttuu ajanviettopaikka esim. pikkujouluihin. Ei ole esim. keilahallia.
Yritysneuvoja kunnasta voisi kiertää yrityksiä. Tätä on jo vähän tehty. Olemassa
olevista yrittäjistä tulisi huolehtia. Voisi auttaa heitä kehittämään toimintaansa ja
tiedottaa rahoituksista sekä kysellä kehittämisideoita kunnan suuntaan.
4H-yrittäjiä on paljon kunnassa. Lukiossa on yrittäjyyskursseja vapaaehtoisena.
Yritysmentorit ovat tärkeitä.
Hotelli on tullut kuntaan, mutta monet eivät ole siitä tietoisia.
Alueella on lintumatkailua, mutta kohderyhmiä matkailussa pitäisi saada
monipuolisemmin. Koulutusmatkailuakin on kehitetty. Liminganlahti on matkailussa
yksi pääkohde. Siellä pitäisi olla enemmän palveluja ja majoituskapasiteettia. Vesille
ei pääse, koska Liminganlahti on niin matala.
Paremmin tietoa kuntalaisille, mitä kaikkia yrityksiä ja palveluja kunnasta löytyy.
Voisiko kunta ja yrittäjät yhdessä markkinoida tehokkaammin. Esim. yritysrekisteri
kunnan sivuilta on hankala löytää.
Yrittäjille kannustusta markkinointiin.
Luontomatkailuun pitäisi panostaa. Temmesjoen voisi kunnostaa melottavaan
kuntoon. Jokivarren puustoa voisi raivata, jotta joki tulisi paremmin näkyviin eikä
puita kaatuisi jokeen. Energiapuusta saisi tuloja kunnostukseen.
Moottorikelkkareittejä mm. merenjäälle ja joelle.
Luontomatkailussa tärkeä pitää luonto kunnossa ja taata, että myös hiljaisuutta löytyy
edelleen.

Nuoret-työryhmä
Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
- Nuorten osallistaminen - nuoret osaisivat vaatia enemmän, mitä haluavat.
- Monipuoliset tilat ja mahdollisuuden harrastaa ja matalan kynnyksen osallistuminen.
Kaikki ideat:
- “Kotihyvinvointi” - aikuiset paremmin nuorten tukena.
- Nuoret tekevät nuorille, “Tuu kaverin kanssa”.
- Viestintä yms. yhteistyössä koulujen kanssa.

-

Nuorisotilan laajemmat aukiolot. Uusia tiloja kylille/eri osiin kuntaa. Lisää resurssia eli
rahoitusta ohjaajien palkkaamiseen.
Nuorten yrittäjyyden tukeminen ja mentorointi.
Nuorten projekteihin jatkumo, pysyvän aikuisen tuki.
Enemmän musiikkiharrastusmahdollisuuksia ja kulttuuriharrastuksia, konsertit,
tubettajat jne.
“Passiiviset” nuoret mukaan, toimintaa tarpeiden mukaan.
Aktiivisia ohjaajia lisää.
“Uusi Pokemon”, virtuaalitodellisuus, some-koulu.
Kännykättömyys, nuorille muuta tekemistä.
Harrastetapahtuma, matalan kynnyksen osallistuminen, tietoisuus mikä mahdollista.
Nuorisolle rahoitusta esim. päihdeluentoihin.

Yhdistykset-työryhmä
Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet:
- Viestintä yhdistyksistä ulos.
- Kylien kehittäminen! Aktiivisuuden lisääminen ja profiloituminen
Kaikki ideat:
- Kylien kehittäminen, aktiivisuuden lisääminen ja profiloituminen.
- Koululaisten lintuvisa - nykyisin seutukunnallinen, laajentuminen jopa
valtakunnalliseksi.
- Yhdistykset mukaan järjestämään tapahtumia.
- Yhdistysten kartoitus, toimintalinjat ym. Aktivointi, miksi olette olemassa.
- Viestinnän uudet mahdollisuudet, viestitään lapsille ja nuorille heitä kiinnostavalla
tavalla.
- Yhdistysten yhteistyö kunnan kanssa. Kunta nostaisi monipuolista yhdistystoimintaa
esille.
- Yhdistysten näkyminen kunnan nettisivuilla. Kuntaan yhdistysyhteyshenkilö, jolle
esim. muuttuneet tiedot voisi toimittaa. Pitäisi myös yhdistysten puolta kunnan
päätöksenteossa.
- Pitkät maksatusprosessit (ennakkomaksut). Kunta mahdollinen lainaaja, jotta
toiminnot saadaan käyntiin.
- Kuntien oma pikkuleader.
- Ilmaiset esittelypisteet yhdistyksille Lakeustalon tapahtumiin + kahvit.
- Kylä liian iso yksikkö - Pappilanpellon yhteisö, jossa yhteiset porakoneet ja
pyöränpumput.
- Kylien/yhteisöjen kisailut, jalkapallo, sähly ym.

