
Idean kuvaus: Ulkokuntoilulaitteita Hakkarin kuntoportaiden ala-alueelle. Kunta siirtää nykyiset, kuntoradan vieressä olevat 

kuntoilulaitteet kuntoportaiden alatasanteelle. Laitteet kunnostetaan ja huolletaan. Uusitaan yksi kuntolaite. 

Idean sijainti: Hakkarin kuntoportaiden ala-alueelle.

Idean hinta: 6000 euroa (maatyöt, laitteiden siirto sekä huolto + uusi laite)

Idean toteuttaja: Kunta toteuttaa.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Monipuolistaisi ko. kohteen toimintaa. Edistää nuorten, 

aikuisten ja ikäihmisten terveyttä, jos esim. jollekin ei portaat sovi.

Tämä idea on jatkokehitetty äänestyskuntoon kuntalaisille avoimessa työpajassa. Äänestykseen etenevän idean pohjana on idea: 37.

Kuntoportaiden alue monipuolistuu.

1. Kuntoportaiden alue monipuolistuu



Idean kuvaus: Luistinrata pienemmille lapsille Kylmäkorventien leikkikentälle. Kentällä ei ole vesipistettä, joten vesi on toimitettava 

vesipisteestä tai järvestä. Omakotiyhdistys huolehtii jäädyttämisestä ja kentän yleiskunnosta. Yhdistys ostaa vedenkuljetuspalvelun 

ulkopuoliselta toimijalta esim. Lekitek tai muu yksityinen toimija. Yhdistys vastaa jäädytyksestä ja kentän huollosta. Idearahalla 

maksetaan vedentuonti yhdeksi talveksi.

Idean sijainti: Kylmäkorventien leikkikenttä. Asemakylään on tarvetta pienempien lasten luistinradalle, lähimmälle luistelupaikalle on 

noin 2 km matka.

Idean hinta: 2000 euroa (veden tuominen säiliöautolla / talvi)

Idean toteuttaja: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Kuljun Asemakylän omakotiyhdistys on hankkinut 

kivituhkaa ja tasoittanut leikkikentälle tasaisen kentän. Tarvitaan pakkastalvi ja vettä jotta sinne voidaan jäädyttää luistelukenttä 

pienempiä lapsia varten. 

Tämä idea on jatkokehitetty äänestyskuntoon kuntalaisille avoimessa työpajassa. Äänestykseen etenevän idean pohjana on idea: 59.

”Luistinrahat perheille ja pienemmille lapsille”.

2. Luistinrata perheille ja pienemmille lapsille



Idean kuvaus: Kunta hankkii kolmeen leikkipuistoon uuden leikkivälineen.

• Sipilän leikkipuistoon uusi hämähäkkikeinu (tuotenimi Linnunpesäkeinu).

• Höytämön leikkipuistoon kiipeilypuu (tuotenimi Menninkäisen kiipeily). 

• Väinölän leikkipuistoon Copper (kapea karuselli).

Idean sijainti: Sipilän leikkipuisto, Höytämön leikkipuisto ja Väinölän leikkipuisto.

Idean hinta: 10 000 euroa

Idean toteuttaja: Kunta toteuttaa.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Tällä hetkellä 

Lempäälän leikkipuistot kaipaavat uudistusta, ovat usein täysiä kopioita toisistaan ja usein 

myös tyhjillään. Leikkipuistojen uusiminen yksi kerrallaan alusta alkaen on hidasta ja kallista. 

Lapsille pienikin muutos toisi iloa pitkään ja toisistaan eroavat puistot kannustavat kävelemään 

myös naapurialueen puistoon sen sijaan, että lähdetään autolla etsimään vaihtelua. Yhteiset 

puistohetket auttavat myös lapsiperheitä verkostoitumaan. Esimerkiksi hämähäkkikeinut sopivat 

vauvasta teini-ikäisiin asti.

Tämä idea on jatkokehitetty äänestyskuntoon kuntalaisille avoimessa työpajassa. 

Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat ideointivaiheessa jätetyt ideat: 4. Lasten arvo ja 

6. Leikkivä Lempäälä.

3. Leikkivä Lempäälä



Idean kuvaus: Maakalaan kanavan eteläpuolelle istutetaan puistoalueelle kirsikkapuita n. 10 kpl. Idean toteuttaminen sisältää 

istutuskuoppien teot, taimet, istutustyöt suojauksineen ja viimeistelyt sekä kastelutyön kahden vuoden ajalle. 

Idean sijainti: Maakala, kanavan eteläpuoli

Idean hinta: 8000 euroa

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Lähiluonto on monelle tärkeä henkireikä arjessa ja 

sillä on mielenterveyttä parantavia vaikutuksia. Parhaiden terveyshyötyjen saamiseksi tarvitaan monipuolisia luontoalueita 

rauhoittumista sekä ulkoilua varten. Kirsikkapuupuistot ovat keränneet muissa kunnissa suuret määrät ihmisiä ihastelemaan 

puiden kukintaa. Helsingissä puistoon piti jopa jonottaa.

Tämä idea on jatkokehitetty äänestyskuntoon kuntalaisille avoimessa työpajassa. Äänestykseen etenevän idean pohjana on 

idea: 24. Lempäälään kukkiva kirsikkapuupuisto.

4. Lempäälään kukkiva kirsikkapuupuisto



Idean kuvaus: Idearahaa haetaan Lempoisten luontoraitin esiselvitys- /suunnittelutyöhön sekä 

seuraaviin luonnon monimuotoisuutta tukevien toimien toteuttamiseen:

• Järjestetään koulutuskokonaisuus luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta niin kunnan 

työntekijöille kuin kuntalaisille. 

• Järjestetään vieraslajien torjuntatalkoita ja kannustetaan kuntalaisia torjumaan vieraslajeja 

omilla tonteillaan. 

• Lisätään laidunnusta kunnan ”joutomaille”. Esimerkiksi lampaat soveltuvat hyvin joidenkin 

vieraslajien torjuntaan. Tämä sopisi mm. Lempoisten koulun takana olevalle joutomaalle. 

• Järjestetään kuntalaisille hyönteishotellien rakennustyöpajoja ja lisätään hyönteishotelleja 

julkisten rakennusten läheisyyteen. 

• Otetaan kunnan viheralueiden hoidossa huomioon luonnonmonimuotoisuus ja viestitään 

siitä. Jätetään esim. mahdollisuuksien mukaan niittämättä penkereet, pientareet ja muut 

alueet, joissa kasvillisuutta on mahdollista säilyttää. Lisätään apilaa sisältäviä seosnurmia 

nurmikkojen sijaan teiden varsille. Lisätään lahopuuta rakennetuilla alueilla. Viestitään 

kuntalaisille, miksi näin toimitaan ja miksi se on tärkeää.

Idean sijainti: Lempäälän kuntakeskusta yleisesti ja Lempoisten luonto- ja virkistysraitin 

sijoittamisen suunnittelu ensisijaisesti Ahtialanjärven länsipuolella sijaitsevalle kiinteistöllä 418-

431-3-33 (maanomistajalta on lupa suunnitteluun). mahdollisesti kuntakeskuksesta voisi löytyä 

luontoraitille myös muu vastaava paikka. 

Idean hinta: 10 000 euroa

Idean toteuttaja: Kunta ja eri yhdistykset/tahot toteuttavat yhteistyössä. Toteutuksessa 

voidaan osallistaa useita toimijoita, kuten Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistystä, vammais-

ja seniorineuvoston sekä nuorisovaltuuston jäseniä, Lempäälän lukiota (ml. Ilmastosoturit) ja 

muita oppilaitoksia sekä asukas- ja omakotiyhdistyksiä.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Helposti 

saavutettavan luonto- ja virkistysraitin kunnostaminen kuntakeskuksen läheisyyteen on tärkeä 

eri ikäryhmien hyvinvoinnille ja luontosuhteen ylläpitämiselle. Nykyisellään Lempäälän 

keskustassa on ihmisten hyvinvointia lisäävää vihreyttä hyvin niukasti. Lempäälän Lumoa 

parantaa Lempäälän keskusta-alueella asukkaiden viihtyisyyttä sekä edistää luonnon 

monimuotoisuutta luoden eliölajeille (mm. niitty- ja piennarlajistolle) elinmahdollisuuksia 

keskustaympäristössä. 

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on nostettu esiin näkyvästi uudessa hienossa 

kuntastrategiassa. Olisihan se oikeasti huikean hienoa, jos strategiaan kirjattuja asioita 

pyrittäisiin oikeasti edistämään.

Kuntakeskuksen asukkaat ovat kaivanneet mahdollisuutta päästä luontoon ilman 

kulkuneuvoja. Ikäihmisille ja liikuntaesteisille sekä aistivammaisille lähiulkoilupaikka on 

välttämättömin, mutta se on hyvin tervetullut myös pienten lasten perheille. Myös nuoret ovat 

olleet kiinnostuneita luontohengailusta. Luontoraitti voisi mahdollistaa eri-ikäisten ja erilaisten 

ihmisten kohtaamisia. Kun keho ja mieli virkistyvät, sosiaalinen vuorovaikutus toimii, 

merkitykselliset aistimukset ja maisemat tuottavat elämyksiä sekä tuovat muistoja myönteisistä 

asioista, syntyy hyvä olo, joka luo terveyttä, hyvää kuntoa ja elämisen laatua. Idea tukisi myös 

ympäristökasvatusta ja mahdollisuuksia koululaisten luontokohteiden havaitsemiseen ja 

tunnistamiseen. 

Tämä idea on jatkokehitetty äänestyskuntoon kuntalaisille avoimessa työpajassa. 

Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat ideointivaiheessa jätetyt ideat: 66. "Lempoisten 

luontoraitti. Tällä Ahtialanjärven maisemaan sijoittuvalla alueella kirkkoherramme Erik Ednerin

on voinut nähdä kulkevan jo 1700 luvulla.” ja 29. Lempäälän Lumoa - luonnon 

monimuotoisuuden edistäminen keskusta-alueella

5. Lempäälän Lumoa – Lempoisten luontoraitti ja luonnon 

monimuotoisuuden edistäminen keskusta-alueella



Idean kuvaus: Kelhon koulun yhteydessä on makkaranpaistopaikka, jossa ei ole penkkejä eikä katosta. Vanhempainyhdistys 

on hiljattain rakentanut koulun pihan ja makkaranpaistopaikan yhteyteen frisbeegolfradan. Nyt on tavoite tehdä koulun pihasta

vieläkin viihtyisämpi ja rakentaa nykyiseen makkarapaistopaikkaan katos penkkeineen. 

Idean sijainti: Kelhon koulun takana oleva makkaranpaistopaikka.

Idean hinta: 5000 euroa

Idean toteuttaja: Yhdistys toteuttaa. Kelhon koulun vanhempainyhdistyksellä on jo hienoa kokemusta frisbeegolfradan 

rakentamisesta talkoovoimin. Grillikatos tilattaisiin valmispakettina ja pystytettäisiin talkoillen.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Kyläkoulu on kylän sydän, minne kaikki ovat 

tervetulleita. Koulun pihalla käydään vapaa-ajalla leikkimässä ja liikkumassa. Koulun luistelukenttä on erittäin suosittu, samoin 

frisbeegolfradalla käy paljon muitakin kävijöitä kuin kyläläisiä. Katoksellinen grillauspiste hyödyttäisi esimerkiksi näitä pienten 

lasten vanhempia, jotka käyvät leikkimässä ja liikkumassa koulunpihassa lastensa kanssa. Grillikatoksessa olisi mukava, niin 

isojen kuin pienten juoda kaakaot ja paistaa makkarat. Olisi hienoa että ylläpidetään elämää pienissä Lempäälän kylissä. 

Idea palvelee kaikkia kuntalaisia. Toteutus kertaluonteinen, mistä ei aiheudu kunnalle muita kuluja. Polttopuut yhdistykseltä / 

omat puut mukaan.

Tämä idea on jatkokehitetty äänestyskuntoon kuntalaisille avoimessa työpajassa. Äänestykseen etenevän idean pohjana on 

idea 60. Rakennetaan "kylän sydän" kivaksi paikaksi.

6. Rakennetaan "kylän sydän" kivaksi paikaksi



Idean kuvaus: Monimuotoisia ja monipuolisia maisemakukkapeltoja Lempäälään.

Idean sijainti: Kunnan omistamalle maa-alueelle uusiin eri kohteisiin. Tarkemmat sijainnit julkaistaan kesäkaudella 2023.

Idean hinta: 2000 euroa

Idean toteuttaja: Kunta toteuttaa.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Sana "kukka" jo kertoo sen. Kukkia kaikkien iloksi ja 

virkistykseksi. 

Tämä idea on edennyt äänestettäväksi suoraan ideointivaiheesta (idea 25. Maisemakukkapeltoja Lempäälään).

7. Maisemakukkapeltoja Lempäälään



Idean kuvaus: Ilmoitustaulu, jossa voisi mainostaa eri tapahtumia Lempäälässä. Iso näyttöruutu Sääksjärven kirjaston ikkunalla.

Idean sijainti: Sääksjärven kirjaston ikkuna (ja pääkirjaston ilmoitustaulu)

Idean hinta: 6000 euroa

Idean toteuttaja: Kunta toteuttaa.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Tapahtuma ilmoittelu on tällä hetkellä haasteellista, kun ei ole 

enää ilmoitustauluja. Tapahtumatietojen keskittäminen auttaisi asukkaita löytämään mieleistään tekemistä.

Tämä idea on edennyt äänestettäväksi suoraan ideointivaiheesta (idea 33. Näkyvyyttä tapahtumiin).

8. Näkyvyyttä tapahtumiin



Idean kuvaus: Aloitetaan Lempäälässä digikahvila. Mukanetti-koulutetut vertaisohjaajat antavat opastusta tietokoneiden, tablettien ja 

älykännyköiden käyttöön. Opastuspaikassa pitää olla mahdollisuus kahvitarjoiluun. Digikahvilaan voivat tulla kaikki opastusta kaipaavat, 

mutta eniten sen tarpeessa on ikääntynyt väestö. 

Idean sijainti: Digikahvila pitää toteuttaa sellaisissa tiloissa, joihin pääsee liikkumaan mm. rollaattorilla ja pyörätuolilla. Ainakin Olkkari ja 

Juttutupa ovat toimivia, ja niissä voidaan toteuttaa kahvitarjoilu. Sääksjärveltäkin varmaan löytyisi sopiva paikka.

Idean hinta: 1000 euroa

Idean toteuttaja: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä. Digikahvila toteutettaisiin ATK Seniorit Mukanetti ry:n konseptin mukaisesti ja 

yhdistyksen ohjaamana yhteistyössä kirjaston kanssa. Seniorineuvosto yhteistyötahoineen toimisi kumppanina ja hoitaisi vapaaehtoisvoimin 

kahvitarjoilun, jos digikahvila toteutuisi esimerkiksi Juttutuvalla, jossa ei ole kaupallista tarjoilua. 

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Digitaidot ovat lähes välttämättömiä nyky-yhteiskunnassa 

selviytymiseksi. Siksi niiden opetteleminen pitää järjestää helpoksi ja kiinnostavaksi kaikille. Digikahvila tarjoaa luontevan 

oppimismahdollisuuden monille, jotka eivät esimerkiksi koulutuksensa, työnsä tai harrastustensa kautta ole päässeet riittävästi sisälle 

digiosaamiseen. Kahvittelu ja seurustelumahdollisuus muiden opastettavien kanssa madaltavat osallistumiskynnystä. Digitaitojen oppimisen 

ohella digikahvila toimii kohtaamispaikkana ja houkuttaa osallistumaan. 

Tämä idea on edennyt äänestettäväksi suoraan ideointivaiheesta (idea 55. Lempäälän digikahvila).

9. Lempäälän digikahvila



Idean kuvaus: Koska mm. lonkkamurtumat ovat lisääntyneet, niin kenkiin kiinnitettävät liukuesteet kuntalaisille, erityisesti yli 

65-vuotiaille, olisivat hyödylliset. Liukuesteitä voidaan jakaa Lempäälä-talolla niitä tarvitseville. Liukuesteitä saadaan jaettua 10 

000 eurolla noin 2900 kuntalaiselle.

Idean hinta: 10 000 euroa

Idean toteuttaja: Kunta toteuttaa.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Liukastumisten vuoksi tapahtuneet tapaturmat 

tulevat yhteiskunnalle kalliiksi, joten kenkiin asetettavat liukuesteet ehkäisevät kaatumisia, ja ihmiset rohkaistuisivat paremmin 

lähtemään ulkoilemaan myös talvikelillä. Ulkoiluhan lisää terveyttä ja hyvinvointia kuten tiedämme.

Tämä idea on edennyt äänestettäväksi suoraan ideointivaiheesta (idea 56. Liukuesteet kenkiin liukastumisia estämään).

10. Liukuesteet kenkiin liukastumisia estämään



Idean kuvaus: Ruoka kaupoissa on nyt kallista! Järjestetään kertaluontoisesti yhteisöruokailu. Liitetään mukaan kuntalaisten 

yhteistä talkootyötä ja valmistetaan ruoka yhdessä. Samalla voidaan jakaa tietoa terveellisestä ruuan valmistamisesta. 

Tykötarpeet, työkalut, ruokatarvikkeet ja ohjaus tulevat kunnalta. Pieni osallistumismaksu. Idean toteuttamiseen kutsutaan 

mukaan järjestö/Pirkan opisto.

Idean sijainti: Jokin kunnan ruokapalveluyksikkö

Idean hinta: 1500 e

Idean toteuttaja: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Ruoka on kallista. Ruoka olisi itsetehtyä ja 

terveellistä. Yhteisöllistä tekemistä hyvän asian puolesta. Ei aina vaan oma napa. 

Tämä idea on jatkokehitetty äänestyskuntoon kuntalaisille avoimessa työpajassa. Äänestykseen etenevä idea yhdistää 

seuraavat ideointivaiheessa jätetyt ideat: 10. Yhteisöruokailu ja 13. Yhteistä talkootyötä.

11. Yhteistä talkootyötä: yhteisöruokailu



Idean kuvaus: Lempäälän kunta järjestää rekrymessut. Lempäälässä sijaitsevat yritykset, julkiset toimijat, Lempäälän kunta sekä muut 

Lempäälään työtä välittävät yritykset esittelevät vapaina olevia työpaikkojaan sekä itseään työnantajana.

Rekrymessuilla yrityksiä kannustetaan tuomaan esiin monenlaisia työpaikkoja. Esittelyssä on vapaita työpaikkoja, harjoittelupaikkoja sekä 

oppisopimuspaikkoja. Lisäksi esitellään työpaikkoja, jotka sopivat osa-aikaiseen työhön, ovat keikkaluontoisia tai sopivat osatyökykyisille. 

Rekrymessuilla esiteltävissä työpaikoissa huomioidaan myös nuorille, opiskelijoille, eläkeläisille, vieraskielisille sekä osatyökykyisille 

sopivat työpaikat.

Rekrymessuilla esitellään myös tapoja, joilla kuntalaiset itse voivat myydä pienimuotoisia palveluita ja tuotteita. Rekrymessujen jälkeen 

nuoret ja kokeneemmat tietävät, miten voivat myydä vaikka koirien ulkoilutusta tai siivousapua. 

Rekrymessut järjestettäisiin syksyllä 2023.

Idean hinta: 7000 euroa.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Ehkäisee syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia, kun on 

toimeentuloa. 

Tämä idea on jatkokehitetty äänestyskuntoon kuntalaisille avoimessa työpajassa. Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat 

ideointivaiheessa jätetyt ideat: 19. Rekrymarkkinat, 18. Pikkuduunien ostaminen lempääläläisiltä opiskelijoilta, 27. Hyvä kiertään vauvasta 

vaariin ja 17. Messuja Lempäälä-taloon tai Bläk Boxiin.

12. Rekrymessut



Idean kuvaus: Aktivoidaan kylä- ja asukasyhdistykset kokoamalla 

heidät yhteen keskustelemaan ja ideoimaan kylätoimintaa. 

Lempäälän kunnan yhteisöpalvelut toimivat tapaamisen 

koollekutsujina ja markkinoijina. 

Keskusteluillassa kannustetaan kyläyhdistyksiä järjestämään 

erilaisia kyläläisten yhteisiä iltoja (esimerkiksi harrasteiltoja) 

alueen asukkaiden verkostoitumiseksi toisiinsa ja uusien 

vertaistukiverkostojen luomiseksi mm. ikäihmisille ja lapsiperheille. 

Harrasteilloissa voisi kokeilla erilaisia kädentaitoja, kuten 

esimerkiksi luovaa kirjoittamista, sukututkimusta, neulomista ja 

öljyvärimaalausta. Kannustetaan muodostamaan yhteisö, joka 

auttaa toisiansa oppimaan uutta. Eli jokainen osallistuja voisi 

tuoda oman harrastuksensa esittelyyn ja näyttäisi, kuinka hän sitä 

harrastaa.

Keskusteluillassa nuoret lapsiperheet tapaisivat toisiaan ja 

sopisivat esim. lastenhoitoasioista. Nykyisin perheet yksinäisiä, ei 

ole turvaverkkoja. Lapset ja vanhemmat saisivat kavereita. 

Tilaisuudessa esitellään onnistuneita kylätoimintamalleja, kuten 

Lempäälän Lastusten kyläyhdistyksen Tupailtojen toimintaa. 

Idean sijainti: Jos ei ole omaa tilaa/ koulua kylällä, niin voi 

käyttää Yhteisöjen taloa.

Idean hinta: 1000 e

Idean toteuttaja: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten 

hyvinvointia: Ehkäisee syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia, 

avioeroja ja parisuhdeongelmia. Keskusteluilta mahdollistaisi 

yhteisöllisyyttä, uuden oppimista, vertaisten kanssa yhdessäoloa, 

ehkäisisi yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Tämä idea on jatkokehitetty äänestyskuntoon kuntalaisille 

avoimessa työpajassa. Äänestykseen etenevä idea yhdistää 

seuraavat ideointivaiheessa jätetyt ideat: 14. Lapsiperheiden 

vertaisryhmä yhteiseen avunantoon ja 34. Yhdessä tekemään.

13. Yhdessä tekemään



Idean kuvaus: Tutustumistapahtumia Lempäälän luontokohteisiin eri-ikäisille sinkuille! Järjestetään 5 tutustumiskertaa 

Lempäälän poluille ja laavuille, halutessaan osallistuvat sinkut saavat laittaa merkin rintaan, jotta tutustuminen uusiin 

ihmisiin helpottuu. Tapahtumissa on ohjaus, toteutus edellyttää järjestökumppanin. Maksuttomia tapahtumia.

Idean sijainti: Lempäälän retkikohteissa

Idean hinta: 1000 e

Idean toteuttaja: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Tapahtumat ehkäisevät syrjäytymistä ja 

yksinäisyyttä, antavat toivoa ja iloa elämään ja ehkäpä kumppaninkin! Lempäälässä asuu paljon yksineläviä naisia ja 

miehiä. Lempäälässä on ja muuttaa koko ajan paljon sinkkuja. Eri-ikäisille kaivattaisiin tutustumistapahtumia, joissa 

olisi kiva tutustua livenä ihmisiin! 

Tämä idea on jatkokehitetty äänestyskuntoon kuntalaisille avoimessa työpajassa. Äänestykseen etenevä idea yhdistää 

seuraavat ideointivaiheessa jätetyt ideat: 11. Ohjattua toimintaa yksineläville lempääläläisille ja 40. Sinkulle Sinkku!

14. Lempäälän polut ja laavut



Idean kuvaus: Sääksjärven torilla järjestetään yhteisöllinen yhden päivän talvitapahtuma, jonka järjestämiseen Lempäälän kunta kutsuu 

paikalliset yhteisöt ja järjestöt. Yhdessä järjestetyssä ja paikallisten toimijoiden näköiseksi muodostuvassa tapahtumassa vierailijat pääsevät 

osallistumaan lumesta tai jäästä valmistettavaan yhteisötaideteokseen. Talven ihmemaan tunnelmaan yleisöä on kohottamassa ohjattu 

yhteislauluesitys tai yhteislaulutilaisuus. Talven ihmemaasta löytyisi mm. lähiruokaa toriajatuksella yms. Jokin valopolku tai retki käyttäen 

Sääksjärven lähiluontoa hyödyksi. Pop up -tyylinen. 

Idean sijainti: Sääksjärven tori

Idean hinta: 3000 e

Idean toteuttaja: Kunta ja yhdistykset toteuttavat yhteistyössä.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Matala kynnys. Yhdessä tekemistä. Tämä olisi koko kansan 

tapahtuma. Kuntarajat ylittävää toimintaa, kun toteutus on tehty hyvin ja paikkana nimenomaan Sääksjärvi eikä Lempäälän keskusta. 

Toimintaan kannattaisi ehdottomasti valjastaa vähävaraisten auttaminen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Tähän voisi osallistua kunta 

etunenässä yritysten kanssa.

Tämä idea on jatkokehitetty äänestyskuntoon kuntalaisille avoimessa työpajassa. Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat 

ideointivaiheessa jätetyt ideat: 12. Yhteisötaideteos, 21. Lempäälä laulaa yhdessä ja 65. Joulun ihmemaa - voi miten ihanaa on viettää 

joulukuuta Lempäälässä!

15. Talven ihmemaa



Idean kuvaus: Järjestetään Lempäälä-päivän yhteydessä kotipaikkamatkailua edistävät bussikierrokset. Paikalliset 

maatalousyrittäjät voivat ilmoittautua yhteistyökumppaneiksi. Bussi voi viedä esimerkiksi katsomaan lähitilojen eläimiä 

(hevosia, laamoja yms.) Yhteistyökumppaneiksi toivotaan myös kyläyhdistyksiä. Bussikierroksille järjestetään matkaoppaat.

Idean sijainti: Ympäri Lempäälää.

Idean hinta: 1 000 euroa

Idean toteuttaja: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Luontoa lähelle. Stressin poistoa. Lempäälän, 

Suomen suurimman kyläyhteisön, Kylissä on huikeita eri kohteita ja tarinoita. Virkistää mieltä, mahdollistaa yhteisöllisyyttä, 

iloista mieltä ja tunnelmaa. Avartaa ja avaa ajatuksia.

Tämä idea on jatkokehitetty äänestyskuntoon kuntalaisille avoimessa työpajassa. Äänestykseen etenevä idea yhdistää 

seuraavat ideointivaiheessa jätetyt ideat: 16. Bussikuljetus lähitilojen eläimiä katsomaan ja 51. Lähimatkailukierrokset 

Lempäälän eri kyliin - maaseutumaisemat tutuiksi.

16. Kotipaikkamatkailu



Kuvaile ideaasi: Lapsille ja nuorille tarkoitettu tila arjen keskellä rauhoittumiseen. Jokainen on tervetullut tähän turvalliseen tilaan omana

itsenään. Tarjolla maksuttomasti tilaa ja apua läksyjen tekemiselle ja lukemiselle. Tarjolla olisi myös terveellistä välipalaa koulun jälkeen 

mikäli vanhemmat ovat pidempään töissä. Tarjottaisiin myös mahdollisuus rauhoittumiseen. Tilat olisivat Lempäälä-talossa. Idean 

toteuttaminen vaatisi järjestökumppaneita organisoimaan välipalan jakoa ja läksyavuksi. Kunta järjestää välipalatarvikkeet. Levähdyspaikka 

olisi auki yhtenä iltapäivänä viikossa. Kokeilun kesto riippuu osallistujamäärästä ja yhteistyökumppaneista.

Idean sijainti: Lempäälä-talo, Marjapussi

Idean hinta: 1000 e

Idean toteuttaja: Kunta toteuttaa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Kunta etsii järjestöistä yhteistyökumppanit.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Idean toteuttaminen toisi turvaa pienille lapsille, ei niin paljoa 

yksinoloa kotona. 

Tämä idea on jatkokehitetty äänestyskuntoon kuntalaisille avoimessa työpajassa. Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat 

ideointivaiheessa jätetyt ideat: 63. Levähdyspaikka ja 64. Levähdyspaikka.

17. Levähdyspaikka lapsille ja nuorille


