Lumijoki 13.2.2020 ideapajan kooste
Mikä asia on huonosti, puuttuu tai on selkeä epäkohta (miinukset)
Eniten ääniä saaneet: Nuorten harrastusmahdollisuudet, teollisuus-elinvoima neuvoston ja
sen resurssien puuttuminen sekä harrastukset
-

-

Nuorilla rajalliset
harrastusmahdollisuudet (3 ääntä)
Nuorille harrastuksia (3 ääntä)
Nuorille suunnattua ohjattua toimintaa,
esim. Varjakassa kalastusasiat tai
ammunta ja metsästysaiheiset
ohjaukset (1 ääni)
Lapsille puistoleikkipaikka (1 ääni)
Leirikeskus lapsille ja nuorille
Teollisuus/elinvoima neuvosto ja sille
resurssit puuttuu, ei kuntavetoinen (4
ääntä)

-

Yritysilmapiiri (1 ääni)
Yrittäjiä vähän (1 ääni)
Palvelut rajalliset asukkaille (1 ääni)
Palvelujen vähäisyys
Osa teistä huonokuntoisia

-

-

Harrasteisiin suuntaava ajatus, esim.
luontopolku, koirien kanssa sallittu +
makkaranpaistokota (3 ääntä)
Uimahalli tälle seudulle (1 ääni)

-

Yhteistyö (1 ääni)

-

Tiedotuskanavia lisää? → tavoitettavuus

Mikä on huipusti, on maailman parasta tai vielä hyödyntämätön mahdollisuus (plussat)
3 eniten ääniä saanutta: Luonto, kunta asukkaiden tukena sekä liikuntamahdollisuudet,
metsästys ja yhteisöllisyys
- Metsästys (2 ääntä)
- Puhdas luonto (4 ääntä)
- Pilkki- ja kalastusmahdollisuus
- Luonto (meri, metsät, lakeus) (2 ääntä)
- Liikuntahallin käyttömahdollisuus (1
- Meri (1 ääni)
ääni)
- Luonto, Liminganlahti
- Halvat liikuntamahdollisuudet (1 ääni)
- Luontokeidas
- Arjen palvelut on lähellä (1 ääni)
- Kunta on asukkaita tukeva ja
- Ihanat lapset ja nuoret, joilla myös
maalaisjärkeä käyttävä erilaisissa
hyviä ideoita (1 ääni)
päätettävissä asioissa (3 ääntä)
- Maaseudun rauha (1 ääni)
- 4H-yhdistyksellä hyvä yhteistyö kunnan
kanssa
- Rauhallinen
- Suuret tontit
- Kaupungin läheisyys
- Satama / Varjakka
- Yhteisöllisyys (2 mainintaa, 2 ääntä)
- Koulua ja päivähoito
- Helppo tulla uutena osaksi eri toimijoita,
- Päiväkoti
otetaan hyvin vastaan
- Hirvasniemen kylätalo

Yrittäjät-työryhmä
Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet:
- Yrittäjien yhteistyö
- Kuntaan yritysmyönteisyyttä
- Koulu ja 4H yhteistyö yrittäjyyskasvatukseen
- Kuntaan yrityskoordinaattori
Kaikki ideat:
Yrittäjyydestä:
- Yrityspalvelut ostetaan Uusyrityskeskukselta. Kunnan puolella yritysasiat ovat kunnanjohtajan
vastuulla. Kunnan puolelle tarvittaisiin yrityskoordinaattori - kunnanjohtajalla ei riittävästi aikaa
yrityspuolen asioihin.
- Lumijokiset eivät osaa kehua omia vahvuuksiaan.
- Kunta ja päättäjät ovat hyvin varovaisia lähtemään mukaan elinvoimaa kehittämään.
- Pitäisi saada takaisin edes yrittäjien aamukahvi-tapahtumat, koska tällä hetkellä yhteistyötä ei
ole. Miten yrittäjien aamukahvit saataisiin pyörimään? Ei ole edes ajantasaista yritysten
yhteystietolistaa.
- Pitäisi mahdollisimman paljon käyttää oman kunnan yrittäjien palveluita.
- Yrittäjyys on pysyvämpää, jos se syntyy paikkakunnalta. Muualta tuleva yritys lähtee ehkä
herkemmin poiskin. Yrityselämän kautta kehittyy koko kylä.
- Koetaan, että pienessä kunnassa on ehkä liikaa kateellisuutta yrittäjienkin kesken ja se ehkä
osaltaan vähentää yhteistyötä.
- Yritysmyönteistä asennetta tarvittaisiin lisää mm. kuntapolitiikkaan. Vertaa esim. Pyhännällä,
jossa on luotu paljon mahdollisuuksia yrittäjille ja yrittäjyydelle. Vanhat asiat vaikuttavat siten,
että yrittäjämyönteisyyttä ei oikein Lumijoella ole.
- On liikaa kuppikuntaisuutta paikallisten kesken. Ulkopuoliset otetaan kuitenkin tosi hyvin ja
avoimesti vastaan.
- Jossakin ongelmana yhteistyön puute. Yrittäjienkin keskinäinen yhteistyö on hyvin vähäistä.
Miten saataisiin yrittäjät innostumaan yhteisestä tekemisestä? Yrittäjäyhdistyksen toiminta on
aika vähäistä. Ideoitakin löytyy, mutta toteuttajia niille ei ole. Lumijoella on kuitenkin yli 100
mikroyritystä! Ei ole isoja työllistäjiä. Yrittäjät ovat vähän näkymättömiä - ei oikein tiedetä, mitä
toimijoita täällä on.
Palveluista:
- Palveluita ei juurikaan ole, vain pizzeria ja ruokakauppa. Muut palvelut pitää hankkia
lähikunnista. Sekatavarakauppaa kaivattaisiin. Etätyöpiste löytyy, mutta ei ole tietoa, onko sillä
kuinka paljon käyttöä.
- Uimahallia ajatellen Kempele on liian täynnä ja Oulu liian kaukana. Voisiko uimahalli olla
Lumijoen ja Limingan rajalla? Saataisiin kävijöitä Siikajoelta ja Tyrnävältäkin.
- Olisiko tännekin uusi kunnantalo tarpeen, johon tiloja myös yrityksille.
- Toiveena on, että Hailuoto-laivalla jatkaisi nykyinen yrittäjä.
- Ruutikangasta pitäisi päästä Lumijoenkin hyödyntämään paremmin. Mm. Lumijoen
yöpymismahdollisuuksia pitäisi markkinoida sinne.
- Uutta urheilukenttää kaivataan koulun viereen. Tai voisiko uuteen liikuntahalliin tulla
sisäjuoksurata? Voisiko saada jonnekin parin radan keilahallin?

-

-

Jos kunta haluaa lisää asukkaita, pitäisi rohkeammin tarjota tontteja yrityksille, joille tarkka
sijaintipaikka ei ole kynnyskysymys. Esim. IKEA alueelle, siitä seuraisi paljon pöhinää alueelle.
Kunnan tulisi aktiivisesti tarjota yrityksille tontteja.
Meren hyödyntämisestä puhutaan paljon, mutta asialle ei tehdä mitään. Varjakkaa pitäisi
kehittää, esim. vuokrattava saunalautta tai rantasauna.
Erilaisista tapahtumista pitäisi saada viestittyä paremmin. Toisaalta niistä tiedotetaan monessa
paikassa, mutta miksi ihmiset eivät niitä löydä/muista?

Nuorista:
- Uusia 4H-yrittäjiä tuli paljon Nuoret yrittäjät -hankkeen aikana, kun oli työntekijä siihen työhön.
Mutta hankkeen loppumisen jälkeen määrä tippui. Nyt yritetään infota mahdollisuuksista
uusille nuorille.
- Osa 4H-yrittäjistä saa toiminnan jatkumaan esim. veljeltä toiselle. Osa nuorista ei hoksaa,
miten paljon työtä ja markkinointia 4H-yrityskin vaatii ja sitten toiminta hiipuu. Kunta pyrkii
käyttämään 4H-yrittäjien palveluita.
- Ennen oli ehkä nuorillakin enemmän sitoutumista toteuttamaan erilaisia omia juttuja. Nykyisin
ei niinkään tehdä itse, vaan haluttaisiin, että joku tekee valmiiksi. Nuorilla pitäisi aina olla jokin
välitön palkkio.
- 4H on tarjonnut “ajokortti työelämään” -kurssia koululle, mutta sitä ei ole otettu vastaan.

Nuoret-työryhmä
Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet:
- Tarvitaan monipuolisemmat mahdollisuudet harrastaa.
- Monialaiset yhdistykset ja muut toimijat, joista vetäjiä nuorten tueksi.
- Tapahtumien ja matkojen osallistumismaksut alas.
Kaikki ideat:
-

Erä-kalastus-metsästyskerho → mukaan eri yhdistyksiä
Eri toimijoiden yhteinen missio tukea nuorten harrastuksia → syntyy lisää mahdollisuuksia →
puitteet kuntoon → lisää vetäjiä
Nuorten osallistuminen suunnitteluun -> erilaisten nuorten osallistaminen
Tapahtumien ja retkien järjestäminen niin, ettei maksa osallistujille paljon.
Kv-innostuksen herättäminen → vapaaehtoiset Lumijoelle (--> innostamaan nuorisovaihtoon)
Noin yläasteikäisille lisää aktiviteetteja → tarvitaan lisää resursseja: tiloja, harrastusvälineitä,
ohjaajia
Keilauspaikka (--> sopii myös kaikenikäisille)
Yhdistyksille lisää “avarakatseisuutta” (yhden asian sijaan monialaisia) → monipuolisemmat
harrastukset
Jääkentän kausi pidemmäksi.
Fatbike-pyörien yms. harrastusvälineiden vuokrausmahdollisuus.
Yrittäjyyteen kannustaminen → yhteistyömahdollisuudet (esim. nuoret yrittäjät voisivat tuottaa
palveluja yhdessä samankaltaisen alojen yrittäjien kanssa; samoissa tiloissa toimiminen jne)
Mopopaja tms.

Yhdistykset-työryhmä
Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet:
- Tapahtumien kehittäminen
- Luontokeitaan alueen kehittäminen
- Tapahtumakoordinaattori kuntaan
- Monitoimitila tarvitaan
Kaikki ideat:
- Yhdistyksiin tarvitaan lisää toimijoita. Yhdistykset vaatisi nuorennusta. Maa- ja kotitalousnaiset
onnistuivat saamaan nuoria tekijöitä ja on nyt aktiivinen. Martat on perustettu ihan uutena
yhdistyksenä (laaja toiminta, onko trendikästä?).
- Vapaaehtoisuus uhkaa kadota.
- Kylähistoriikin kokoamiselle, onko tarvetta?
- Biohankkeiden mahdollisuuksille oltava avoin - mitä kaikkea se voikaan olla? Muutakin kuin
aurinkopaneelit tai energiaratkaisut.
Investointeja:
- Kylätalojen ja seurantalojen piha-alueiden kehittäminen, nyt ovat autioita (mm. Hirvas Areena,
NS-talo). Esim. lasten keinut, pihakalusteet, asuntoautojen sähköpisteet.
- Varautuminen sähköautojen latauspisteisiin tulevaisuudessa esim. kylätaloilla. 10% ppaikoista tulevaisuudessa varattava sähköautoille (lakialoite).
- Investointihankkeet, esim. aurinkopaneelit kylätalolle. Energiahankkeiden vähyys HaPa2teemahaussa oli yllättävää.
- Teemahanke myös rakentamiseen (mm. pienet katokset torille).
- Lumijokipäivien aikana torille vuokrataan katokset Lionsseilta. Omat katokset olisivat kivat, jos
vain olisi enemmän tapahtumia. Ongelmana on, ettei katoksille ole säilytyspaikkaa.
- Lumijoen näköiset katokset torille olisi huippu juttu. Ainakin yksi kiinteä ja lämmitettävä katos
olisi tarpeen. Siinä voisi esim. 4H-yrittäjä pitää kahvilaa. Mutta miten sijoittaa torille, ettei estä
auraamista?
- Kahvila (katos) museon yhteyteen? Museo ei ole kunnan, kunta vain hallinnoi sitä. Voisiko
kahvilarakennuksen tehdä seurakunnan maalle?
- Monitoimitila puuttuu kunnasta. Voisiko vanhasta kivikoulusta saada sellaisen? Miten
kunnostaa, jos on sisäilmaongelmia? Rakennuksessa olisi paljon tilaa keilaradalle, lasten
temppuluolalle, elokuvakerholle, pelien pelaamiseen. Hyvä sijainti koulun vieressä lyhentäisi
harrastusmatkoja.
- Erä- ja Elämyksen tilojen kehittäminen. On monitoimitila, joka 4H:n, partion ja koulun
käytettävissä. Alakerran keittiö vaatisi päivittämistä (kylmälaitteet). Majoitustilaa yläkerrassa.
- Puisto- ja liikuntapaikkasuunnitelma on kunnassa tehty. Paikkoja on eri puolilla kuntaa ja myös
kunnan olisi voitava hakea niihin tukea, koska kunnan resurssit ovat rajalliset. Toisaalta
paikkojen rakentaminen kuuluu kunnan vastuulle. AVIn kautta kunnan on helppo saada
liikuntapaikka tukea.
- Luontokeitaan alueen kehittäminen. Kohteessa on uimapaikka, lentopallokenttä ja
frisbeegolfpaikka. Voisi olla lisäksi kuntoportaat, minigolf (ovat tulossa, ovat
liikuntapaikkasuunnitelmassa). Tarvetta kesäkahvilalle on (4H-yritykset pitämään).
- Lintutornien välisten reittien parantaminen ranta-alueilla ja taukopaikkojen kehittäminen
tarpeen mukaan. Olisi hienoa, jos aina ei tarvitsisi käyttää autoa siirtymiseen.

Tapahtumista:
- Kunta jakaa avustuksia jatkossa mahdollisesti myös kulttuurirahastosta. Tätä voisi käyttää
myös tapahtumiin. Yhdistyksillä voisi olla enemmän vastuuta tapahtumien tuottamisesta, kunta
maksaisi kuluja.
- Tapahtumien kehittäminen, sillä niitä ei ole montaa, eikä liikaa. Tapahtumia esim.
ampumaurheilukeskukselle sen valmistuttua. Esim. teematapahtuma, jossa esitellään
harrastusmahdollisuuksia. Ongelmana se, että tekijöitä tapahtumiin on vaikea saada, vaikka
kiinnostusta olisi. Harrastetapahtumaa on yritetty, ei ilmoittautunut tarpeeksi esittelijöitä.
- Kuntaan tarvitaan tapahtuma-koordinaattori. Toiminnan käynnistäminen esim. hankkeella
(AVIn kautta rahoitus?) ja sitten kunnan vakinaiseksi työntekijäksi. Työntekijä aktivoisi
yhdistyksiä ja nuoria, auttaisi tapahtumien organisoinnissa. Jos tähän voisi vielä yhdistää
museotoimintaa ja museokoelmien ylläpitoa, saataisiin museostakin enemmän hyötyä.
- Metsästysseura järjestämään hirvenjuoksukilpailut? Tapahtuman toteuttaminen hankkeena?
Yhdistysten yhteinen työntekijä voisi olla organisointiapuna.
- Yhdistyksiä on vaikea saada yhteisen pöydän ääreen. Uusi kasvo vetää väkeä aluksi hyvin
paikalle, mutta ns. vanhat kasvot eivät enää saa väkeä innostumaan liikkeelle, vain muutamat
aktiivit osallistuu. Yhteinen työntekijä voisi auttaa tässäkin - aktivoisi osallistumaan.
Nuorista:
- Lapsille on hyvin harrastustoimintaa. Tärkeää on nuorten aktivointi ja siihen on oltava riittävät
resurssit. Nuoret pitää saada itse suunnittelemaan toimintaa. Vaatii myös yhdistyksissä
suopeutta nuorten ideoille. Yhdistykset voisivat tarjota omaa osaamista nuorten toiminnan
lisäämiseksi. Harrastaminen ei saa olla kallista, koska kunnassa on paljon suurperheitä. Millä
nuoret saisi aktivoitumaan? Yhteinen työntekijä voisi auttaa tässäkin!
- Alle 18 vuotiailta voitaisiin ottaa liikuntapaikkamaksut kokonaan pois. Vaikka maksu on pieni,
se voi rajoittaa harrastamista. Monet seurat ja yhdistykset maksavat liikuntapaikkamaksut
jäsentensä puolesta ja kunta avustaa yhdistyksiä → raha kiertää ihan turvaa edes takaisin.
Seurat voisivat säästyneillä liikuntapaikkamaksuilla hankkia vetäjiä liikuntakerhoilla. Yhteisö
Leaderiä voi käyttää myös nuorten palkkaamiseen.
- Yhdistykset voisi ottaa koppia ja järjestää nuorille tapahtumia. Esim. nuorille ohjattua
kalastusta.
- Työväentalon, Nuorisoseuran ja Hirvas Areenan piha-alueiden kehittäminen lasten ja nuorten
näkökulmasta. Jos olisi kunnon pesupaikat, keittiö ja majoituspaikka, voisi taloilla järjestää
lasten ja nuorten leiritoimintaa yön yli sekä 4H-koulutuksia nuorille. Varjakka nyt ainoa
potentiaalinen mahdollisuus?
- Kansainvälisen työleirin järjestäminen metsästys ja luonto teemalla. Löytyisikö yhdistyksiä
yhdessä toteuttamaan leiri? Leijonilla on ollut kv-leiri Liminka-Oulunsalo alueella.
Matkailusta:
- Matkailussa yhteistyö Oulun hotellien kanssa. Tarjotaan matkailijoille luontoelämyksiä ja
ohjelmapalveluita (esim. hirviretket, tyhy-toiminta).
- Varjakalla on matkailullista potentiaalia. On sauna, suihku, Hailuoto-laiva ja tulossa tanssilava.
- Varjakka, Sippa ja Hirvas Areena omaavat matkailumahdollisuuksia. Varjakan
kalankäsittelyhalli käyttöön, majoitusta ja ruokapalveluita tarvitaan muutenkin kuin etukäteen
tilaamalla. Varjakkaan sopisi saunamaailma ja kylpyaltaat. Matkailijoiden ohella se palvelisi
kuntalaisiakin. Varjakan kesäkahvilan jatkuminen olisi tärkeää.
- Voisivatko yhdistykset ottaa enemmän vastuuta matkailun ohjelmapalveluista? Onko
yhdistyksissä tarpeeksi yrittäjämäistä osaamista?

