
Kuvaile ideaasi: Palkataan nuoria aikuisia valvojiksi parina iltana viikossa salivuorolle, missä nuoriso pääsee 

pelaamaan sählyä tai muuta lajia yhdessä kunnan liikuntapaikkaan/paikkoihin. Mielekäs tekeminen ilman seuratoimintaa 

on tarpeellista monelle nuorelle/lapselle. Yhteiselämää Moisiossa on tästä hyvä esimerkki.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Antaisi nuorille aikuisille 

työmahdollisuuksia esim opiskelun oheen tai muuten. Lisäisi liikunnallisuutta ja pitäisi pois pahanteosta.

Idean sijainti: Kunnan omistamat liikuntasalit

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa

Tarkennus idean toteuttamiseksi: -

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 1001 - 4000 euroa

1. Liikkuva Lempäälä

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, IDEA VAATII JATKUVIA 

YLLÄPITOKUSTANNUKSIA

Kiitos osallistumisesta! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea ei etene äänestykseen tässä Idearaha-

pilotissa, sillä idea edellyttäisi kunnalta jatkuvia ylläpitokustannuksia. Tätä 

ideaa on kuitenkin mahdollista toteuttaa osana kunnan perustoimintaa. Voit 

kysyä lisää yhteisöpalvelupäällikkö Kati Hämäläinen-Myllymäeltä.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää Idearaha-

ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Nuorille pelleilyrata esim. real parkin tykö mopoille, autoille ym. missä voivat kikkailla ja kokeilla rajojaan 

niitähän ne nyttenkin tekevätkin, mut olisi laillinen alue. temppurata ja varmasti löytyisi vapaaehtoisia pyörittäjiä sekä 
porukkaan kiinnostuneita. Sekä avustus rahoitusta nuorten eteen.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Nuoriso ei pärräisi kylällä pelleillen vaarallisesti 
liikenteen keskellä ja heillä sekä muilla olisi turvallisempaa ja mölyttömämpää kylää, kun olisi paikka missä nuoriso kokoontuu 
ja saavat pärrätä ja kokeilla sekä jutella kokemuksistaan toisten nuorten kanssa. Nuorissahan meidän tulevaisuus on.

Idean sijainti: Real Park

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: -

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen voisi maksaa

2. Pärräysrata

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, IDEA ON KUNNAN KRITEERIEN 

VASTAINEN

Kiitos osallistumisesta! Idearaha-pilotissa kaikki ideat arvioidaan kunnan 

kriteerejä vasten. Idea ei läpäissyt tätä vaihetta, sillä kunta ei voi 

toteuttaa ideaa. Vastaavanlaista ideaa on aikaisemmin käsitelty 

kunnassa kuntalaisaloitteena ja Tukesin lausunnon mukaan kunta ei voi 

ottaa vastuuta tämänkaltaisesta toiminnasta.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Jatketaan 2021 aloitettua Birgitan polun kunnostusta etenkin Sääksjärvellä, jossa Ammejärvelle johtavan polun alkuun 

lisättiin sorapäällyste, mutta jostain syystä työ jäi pahasti kesken tehdäkseen polusta helpompikulkuisen pitemmälle kuin n. 50-100 
metriä. Lisäksi ko. matkalla olevan Kortejärven rannalle voisi ehkä tehdä uuden virallisen tauko-/tulentekopaikan. Samoin kuin 
Rajajärven rannalle matkalla Ammejärveltä Kaitajärvelle.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Ulkoilu ja metsä tarjoavat tutkitusti paljon terveyshyötyjä ja 
suosituimpien polkujen kuten Birgitan polun olisi hyvä olla ainakin asutusta lähimpänä helppokulkuisia.

Idean sijainti: Sääksjärventien ja Kannistontien risteyksestä kohti Kortejärveä ja edelleen Ammejärveä lähtevä Birgitan polku ja sen 

kivikkoisimmat paikat. Kortejärven ja Rajajärven seudut.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: Kunta ja Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistys voisivat ehkä yhteistyössä ylläpitää Birgitan polkua 
kunnan tarjotessa materiaaleja ja yhdistyksen ja asukkaiden talkoilla tehtäisiin työ.

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 4001 - 7000 euroa

3. Sääksjärven lähiluonto saavutettavammaksi

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN

Kiitos osallistumisesta! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea ei etene äänestykseen tässä 

Idearaha-pilotissa, sillä idean arvioidut kustannukset nousevat yli 10 000 

euroon. Lisäksi idean toteuttaminen edellyttäisi neuvotteluita 

maanomistajan kanssa.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Ihan vaikka lasten leikkipuistoihin. Ne ovat täällä Lempäälässä aivan hävettävän huonossa kunnossa. 

Eikä auta et Myllyrantaan avattiin 1 uusi.. Muut pitäisi korjata/uudistaa

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Lasten hyvinvointi

Idean sijainti: -

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa

Tarkennus idean toteuttamiseksi: -

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen voisi maksaa.

4. Lasten arvo

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen 

nimellä Leikkivä Lempäälä (äänestysnumero 3).

Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat 

ideointivaiheessa jätetyt ideat: 4. Lasten arvo ja 6. 

Leikkivä Lempäälä.



Kuvaile ideaasi: Skeittiparkki nuorille

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Nuorille oma paikka hengata, 

vähentää ilkivaltaa ja häiriökäyttäytymistä. 10 000 euroa ei kyllä riitä, tulee maksamaan enemmän mutta tähän 

kannattaisi silti panostaa.

Idean sijainti: Johonkin keskustan läheisyyteen jotta olisi helppo tulla

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: -

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 7001 - 10 000 euroa

5. #kylläskeittaamiselle

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON BUDJETIN

Kiitos ideasta! Voi kunpa voisimmekin toteuttaa sen. Tässä Idearaha-pilotissa ideaa ei jalosteta 

eteenpäin, sillä sen toteuttaminen ylittää Idearaha-pilottiin varatun 10 000 euron määrärahan.

Ei kannata lannistua - ensi kevään Idearaha-kierroksella jaetaan 65 000 euroa! Seuraa kunnan 

ilmoittelua ja varmista, että ideasi on mukana keväällä isompien summien ollessa jaossa.

Tiesitkö muuten, että Lempäälän kunta suunnittelee jo tällä hetkellä Halkolannotkoon

skeittiparkkia?



Kuvaile ideaasi: Rahalla voitaisiin ostaa useammalle leikkikentälle yksi uusi leikkiväline, esimerkiksi hämähäkkikeinu tai muu 

monenikäiselle sopiva väline.

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.

Idean sijainti: Vaihtelevasti ympäri kuntaa.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: Esimerkiksi omakotitaloyhdistykset tai alueen asukkaat voisivat tulla apuun suunnittelussa ja ilmeen 
kohotuksessa.

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 

En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen voisi 
maksaa.

6. Leikkivä Lempäälä

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen 

nimellä Leikkivä Lempäälä (äänestysnumero 3).

Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat 

ideointivaiheessa jätetyt ideat: 4. Lasten arvo ja 6. 

Leikkivä Lempäälä.



Kuvaile ideaasi: Resursseja lapsien ja nuorten kouluun.

Palkatkaa lisää koulunkäynnin ohjaajia, ainakin yläasteella oli nähtävillä se, 

ettei resurssit riitä kaikkialle missä apua tarvitaan. Ohjaajat repeytyvät joka 

suuntaan, koittaen hallita missä on suurin tarve.

Luokka asteella yksi ohjaaja ja erityisopettaja ei riitä auttamaan/ tukemaan 

inkluusio periaatteen mukaista opetusta.

Ohjaajien pitää päivän kalenteri kasata siten, missä eniten tarvitaan apua, 

kun kaikkialla apu olisi tarpeen.

Ja asiaan ei auta se että ohjaajat sijaistavat opettajia, ja ohjaajia ei kukaan 

sijaista silloin. Eli ongelma kasaantuu resurssien takia.

Idea parantaa olemassa olevaa lisä resursseilla, jotta ohjaajat jaksaisivat 

työtään paremmin ja oppilaille tulisi tarvittava apu.

Ei luoda uutta ennen kuin vanha systeemi on korjattu.

Rahat oikeaan paikkaa.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia:

Kokonaisvaltainen hyvinvointi ohjaajille ja oppilaille. Ohjaajat jaksaisivat olla 

läsnä, eikä olisi kiire kokoajan sammuttaa ns. Uutta paloa joka kytee roisessa

luokassa. 

Oppilaat kokisivat tulleensa paremmin kuulluiksi ja nähdyiksi. Kokisivat että 

heillä on väliä ja siten ennalta ehkäistää mahdollisia mielenterveys ongelmia. 

Ala- asteelle myös joka luokkaan ohjaaja. Yhteisen hyvän vuoksi.

Idean sijainti: Lähtisin aluksi yläasteista. Uusi upea kanavan koulu vähensi 

henkilökuntaa muualta, kun oppilaita siirrettiin uuteen kouluun. 

Lisää henkilökuntaa ei palkattu tarpeeksi käsitykseni mukaan.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: -

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, mitä idean 

toteuttaminen voisi maksaa.

7. Resurssit kuntoon

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, IDEA ON KUNNAN KRITEERIEN VASTAINEN

Kiitos osallistumisesta! Idearaha-pilotissa kaikki ideat arvioidaan kunnan kriteerejä 

vasten. Idea ei läpäissyt tätä vaihetta, sillä idea vaatii jatkuvia ylläpitokustannuksia.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää Idearaha-ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Maksakaa sille taholle se summa, joka on turmelemassa Sääksjärven ja Pirkkalan välistä metsäaluetta 

kehätiellä, että peruu aikeensa - oli se sitten kunta itse, ELY-keskus tai Traficom. Kehätietä EI tarvita - se ei tue 

Lempäälän strategiaa viihtyisän asuinympäristön, lähiluonnon merkityksen, kestävää työ- ja asiointiliikkumista, 

ilmastonäkökulmien huomioonottamista päätöksenteon -osalta. Se ei täytä MITÄÄN strategianne painopistettä vihreyden 

osalta. Strategia tehdään toteuttamista, ei seinäkoristeena olemista varten. Käyttäkää summa vaikka Sääksjärven 

seisakkeen rakentamiseen, jos oikeasti haluatte tukea Sääksjärven kehitystä. Kehätie vie asukkaat.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Ylempänä

Ehdotus idean toteuttajaksi: Edellä olevat vaihtoehdot eivät kuvaa, mitä minulla on mielessä.

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen voisi maksaa.
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8. Palaute Sääksjärven ja Pirkkalan välisen metsäalueen käytöstä

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, IDEA ON KUNNAN 

KRITEERIEN VASTAINEN

Kiitos osallistumisesta! Idearaha-pilotissa kaikki ideat arvioidaan 

kunnan kriteerejä vasten. Idea ei läpäissyt tätä vaihetta, sillä 

idea ei ole toteutuskelpoinen. Idea tunnistettiin palautteeksi. 

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Tenniskeskuksen alkuun saattaminen tai sen avaamisen tukeminen yksityinen/järjestö toimesta.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Tennikselle on padelin myötä löytynyt 

entistä enemmän kysyntää. Halleja on rajoitetusti Pirkanmaan alueella, eikä vuoroja juurikaan varattavissa. Padelkenttiä

löytyy, liiakseenkin, tennistä ainoastaan kohtuullinen mahdollisuus harrastaa kesäaikana ulkona, esim. Sääksjärven 

koulun kentillä. 

Idean sijainti: Lempäälän alueella. 

Ehdotus idean toteuttajaksi: Edellä olevat vaihtoehdot eivät kuvaa, mitä minulla on mielessä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: Kunta ja yhdistys/yksityinen yhdessä.

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 7001 - 10 000 euroa

9. Tenniskeskuksen rakentaminen Lempäälään

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN

Kiitos ideasta! Voi kunpa voisimmekin toteuttaa sen. Tässä Idearaha-

pilotissa ideaa ei jalosteta eteenpäin, sillä sen toteuttaminen ylittää 

Idearaha-pilottiin varatun 10 000 euron määrärahan.

Ei kannata lannistua - ensi kevään Idearaha-kierroksella jaetaan 65 

000 euroa! Seuraa kunnan ilmoittelua ja varmista, että ideasi on 

mukana keväällä isompien summien ollessa jaossa.



Kuvaile ideaasi: Ruoka kaupoissa on nyt kallista! Löytyisikö paikkaa, jossa kuntalaiset voisivat yhdessä 

valmistaa ja aterioida joskus. Ruokatarvikkeet kunta tuo. Maksu ihan vähän per hlö

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Ruoka kallista, itsetehtyä 

terveellistä. Yhteisöllistä. 

Idean sijainti:

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: Alle 1 000 euroa

10. Yhteisöruokailu

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee 

äänestykseen nimellä Yhteistä talkootyötä: 

yhteisöruokailu (äänestysnumero 11).

Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat 

ideointivaiheessa jätetyt ideat: 10. Yhteisöruokailu ja 

13. Yhteistä talkootyötä.



Kuvaile ideaasi: Lempäälässä asuu paljon yksineläviä naisia ja miehiä. Jotakin ilmaista tai hyvin halpaa toimintaa 

molemmille sukupuolille yhdessä tai erikseen

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. 

Voisi olla vaikka ohjattua luonto toimintaa laavurekeä yms. Useilla ei ole autoa, ei pääse mihinkään korpeen yksin

Idean sijainti: Jotakin toimintaa. 

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 1001 - 4000 euroa

11. Ohjattua toimintaa yksineläville lempääläläisille

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen 

nimellä Lempäälän polut ja laavut (äänestysnumero 14).

Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat 

ideointivaiheessa jätetyt ideat: 11. Ohjattua toimintaa 

yksineläville lempääläläisille ja 40. Sinkulle Sinkku!



Kuvaile ideaasi: Joku yhteisötaideteoksen teko, johon halukkaat saisivat osallistua esim. Maalausta tms

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Matala kynnys. Yhdessä tekemistä. 

Idean sijainti:

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: Alle 1 000 euroa

12. Yhteisötaideteos

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen 

nimellä Talven ihmemaa (äänestysnumero 15).

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!



Kuvaile ideaasi: Joku kuntalaisten yhteinen talkootyö. Esim. Ruoan laitto ja sen jakaminen tai joku muu 

toiminta. Tykötarpeet ja työkalut ja ohjaus tulee kunnalta. 

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Yhteisöllisyys hyvän asian 

puolesta. Ei aina vaan oma napa. 

Idean sijainti:

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 1001 - 4000 euroa

13. Yhteistä talkootyötä

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee 

äänestykseen nimellä Yhteistä talkootyötä: 

yhteisöruokailu (äänestysnumero 11).

Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat 

ideointivaiheessa jätetyt ideat: 10. Yhteisöruokailu ja 

13. Yhteistä talkootyötä.



Kuvaile ideaasi: Nuoret lapsiperheet tapaisivat toisiaan ja sopisivat esim. Lastenhoitoasioista. Nykyisin perheet 

yksinäisiä ei ole turvaverkkoja. Voisivat vaikka hoitaa toisen lapsia joskus ja vanhemmat pääsisi tuulettumaan. Lapset ja 

vanhemmat sais kavereits

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Ehkäisee syrjäytymistä ja 

mielenterveysongelmia, avioeroja ja parisuhdeongelmia

Idean sijainti:

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 1001 - 4000 euroa

14. Lapsiperheiden vertaisryhmä yhteiseen avunantoon

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen 

nimellä Yhdessä tekemään (äänestysnumero 13).

Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat 

ideointivaiheessa jätetyt ideat: 14. Lapsiperheiden 

vertaisryhmä yhteiseen avunantoon ja 34. Yhdessä 

tekemään.



Kuvaile ideaasi: Joku paku kiertäisi taloissa tai halukkailla ja veisi turhat tavarat johonkin kierrätykseen. Kaikilla ei ole 

autoa tai rahaa tai tuttavia kuljetukseen.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Kierrätystä! Paikat siisteiksi.

Idean sijainti:

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: Vaikka kuukauden ajan keräysauto kiertäisi

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 4001 - 7000 euroa

15. Turhien tavaroiden haku kotiovelta kierrätykseen

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN

Kiitos osallistumisesta! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea ei etene äänestykseen tässä 

Idearaha-pilotissa, sillä idean arvioidut kustannukset nousevat yli 10 000 

euroon. Määrärahan puitteissa kunta ei voi ostaa idean mukaista 

palvelua siinä määrin, että se palvelisi kuntalaisia tasapuolisesti. 

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Joku bussi veisi ihmisiä katsomaan lähitilojen eläimiä esim hevosia laamoja yms. Ei ole 

autoa rahaa eikä kytköksiä maatiloihin tms

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

Idean sijainti:

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: Alle 1 000 euroa

16. Bussikuljetus lähitilojen eläimiä katsomaan

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa jatkokehittämisen 

työpajassa. Idea etenee äänestykseen nimellä Kotipaikkamatkailu 

(äänestysnumero 16).

Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat ideointivaiheessa jätetyt 

ideat: 16. Bussikuljetus lähitilojen eläimiä katsomaan ja 51. 

Lähimatkailukierrokset Lempäälän eri kyliin - maaseutumaisemat tutuiksi.



Kuvaile ideaasi: Voiko vaikka Lempäälä talossa tai Black boxissa järjästää jotain messuja tms. Ei tarttis lähteä 

kauas. Tai jotain kiinnostavia puhujia yms

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Ideoita viihdettä pikku hankintoja

Idean sijainti:

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 7001 - 10 000 euroa

17. Messuja Lempäälä-taloon tai Bläk Boxiin

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa jatkokehittämisen 

työpajassa. Idea etenee äänestykseen nimellä Rekrymessut

(äänestysnumero 12).

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.



Kuvaile ideaasi: Jos opiskelijoilta leikataan taas opintotukea niin he eivät pärjää. Lempääläisille opiskelijoille esim. 

Mahdollisuuksia tehdä pieniä helppoja töitä ja antaa apua, jotta he saisivat hieman lisäansioita itselleen. Nuorissa on 

tulevaisuus! 

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Estää opiskelijoiden syrjäytymistä 

toimeentulo ja mielenterveysongelmia. 

Idean sijainti: Tempauksia jossa kuntalaiset ostaa esim palveluita tai tuotteita opiskelijoilta. Halvat hinnat. 

'orjamarkkinat' leikkisästi. Esim eläinten ja lasten ulkoilu vanhusten apu siivous yms. Lähellä ei tartte lähteä kauas

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 1001 - 4000 euroa

18. Pikkuduunien ostaminen lempääläläisiltä opiskelijoilta

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa jatkokehittämisen 

työpajassa. Idea etenee äänestykseen nimellä Rekrymessut

(äänestysnumero 12).

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.



Kuvaile ideaasi: Lempäälän instanssit esittelisivät vapaita työpaikkoja ja harjoittelu paikkoja oppisopimus yms. Te-toimisto

mukana. Helppo rekry. Myös osa-aikaisia keikkaluonteisia ja vajaakuntoisille sopivia

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Ehkäisee syrjäytymistä ja mielenterv

ongelmia toimeentulo-on.

Idean sijainti:

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 4001 - 7000 euroa

19. Rekrymarkkinat

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa jatkokehittämisen 

työpajassa. Idea etenee äänestykseen nimellä Rekrymessut

(äänestysnumero 12).

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.



Kuvaile ideaasi: "Laavu Hakkarin metsäkukkulalle

- Pyöröhirsilaavu, musta

- Nuotiopaikka

- Ulkohuussi

- Puuvaja ja polttopuita

Sekä siivoustalkoiden organisointi eri ryhmille."

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää 

lempääläläisten hyvinvointia: "Hanke edistää kaikkien 

kuntalaisten mahdollisuuksia nauttia metsästä ja 

liikkumisesta.

- Lapsiperheiden retkikohde, joka ei ole kaukana.

- Ikäihmisten retkikohde, joka ei ole kaukana.

- Koululaisryhmien retkien kokoontumispaikka.

- Yhdistysten retkien kokoontumispaikka.

Kuuluu kunnan toimivaltaan. Ei ole liiketoimintaa.= 

Kokemusten mukaan jatkokehitysprojekti 2 vuoden 

jälkeen."

Idean sijainti: Hakkarin hiihtomaailman kukkulan 

huipulta esim. 10 metriä metsään.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 4001 - 7000 euroa

20. Metsä meidän käyttöön kesät, talvet, se on luksusta!

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN

Kiitos osallistumisesta! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Alkuperäinen idea ylitti 10 000 

euron Idearaha-budjetin, joten idea eteni jatkokehittämisen 

työpajan siivoustalkoiden osalta. Työpajassa todettiin, että 

siivoustalkoiden osalta ideaa ei tarvitse viedä äänestettäväksi.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Kesällä järjestettäisiin Erik Ednerin torilla yhteislaulutilaisuus/tilaisuuksia siihen malliin kuin 

Tammerkosken sillalla ja Tukholmassa. "Lempäälä laulaa yhdessä". Siihen vois ottaa vetäjiksi joitakin 

tunnettuja esiintyjiä  esim Mikko Alatalo, Heikki Salo tai Harri Penttilä

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Tämä olisi koko kansan 

tapahtuma. Lempäälässä on ollut aikaisemmin niin korkeatasoisia klassisia musiikkitapahtumia (paitsi 

Ideaparkin järjestämät) että ne tapahtumat eivät ole tavoittaneet suurta yleisöä.

Idean sijainti: Erik Ednerin tori 

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 1001 - 4000 euroa

21. Lempäälä laulaa yhdessä

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen 

nimellä Talven ihmemaa (äänestysnumero 15).

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!



Kuvaile ideaasi: Skeittiramppi

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Täälä ole skeittiparkkia ja nuoret tykkäisi 

siitä ja lisäisi liikkumista

Idean sijainti: Hakkariin

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 4001 - 7000 euroa

22. Skeittiramppi (idea1)

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, IDEA VOIDAAN TOTEUTTAA IDEARAHA-

PILOTIN ULKOPUOLELLA

Kiitos osallistumisesta! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa jatkokehittämisen 

työpajassa. Idea ei etene äänestykseen tässä Idearaha-pilotissa, sillä idea voidaan 

toteuttaa Idearaha-pilotin ulkopuolella. Halkolan liikuntapuistoon on tulossa 

skeittipuisto. Kun Halkola valmistuu, Lempoisten koulun skeittirampit voidaan siirtää 

uuteen paikkaan. Tällöin nuoria voidaan osallistaa valitsemaan uusi sijoituspaikka. 

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää Idearaha-ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Skeittiramppi

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Toteutus ilahduttausi lukuisia lapsia ja nuoria. 

Lisäisi lasten ja nuorten aikaan sitomatonta liikkumista. Edullista liikkumista, helppo ylläpitää. 

Idean sijainti: Keskeiselle paikalle, esim Hakkari.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 4001 - 7000 euroa

23. Skeittiramppi (idea2)

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, IDEA VOIDAAN TOTEUTTAA IDEARAHA-

PILOTIN ULKOPUOLELLA

Kiitos osallistumisesta! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa jatkokehittämisen 

työpajassa. Idea ei etene äänestykseen tässä Idearaha-pilotissa, sillä idea voidaan 

toteuttaa Idearaha-pilotin ulkopuolella. Halkolan liikuntapuistoon on tulossa 

skeittipuisto. Kun Halkola valmistuu, Lempoisten koulun skeittirampit voidaan siirtää 

uuteen paikkaan. Tällöin nuoria voidaan osallistaa valitsemaan uusi sijoituspaikka. 

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää Idearaha-ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Kirsikkapuupuiston perustaminen Lempäälään. Kunta voisi kartoittaa puistoalueensa ja perustaa joko 

olemassa olevaan tai uuteen paikkaan kirsikkapuiston. 

Mahdollistetaan se, että yksityiset henkilöt, yritykset ja yhdistykset voisivat lahjoittaa puistoon rusokirsikkapuita. Yhdessä 

kunnan, asukkaiden ja muiden halukkaiden kanssa ne istutettaisiin. 

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.

Idean sijainti:

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 1001 - 4000 euroa

24. Lempäälään kukkiva kirsikkapuupuisto

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen 

nimellä Lempäälään kukkiva kirsikkapuupuisto 

(äänestysnumero 4).



Kuvaile ideaasi: Monimuotoisia ja monipuolisia maisemakukkapeltoja Lempäälään. 

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

iloksi ja virkistykseksi. 

Idean sijainti:

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 1001 - 4000 euroa

25. Maisemakukkapeltoja Lempäälään 

IDEA ETENEE SUORAAN ÄÄNESTYKSEEN

Wau, nyt oli sellainen idea, että se ei viilaamista 

kaipaa! 

Tämä idea nähdään seuraavan kerran 

äänestyslomakkeella. Idearaha-pilotin äänestys alkaa 

1.12.



Kuvaile ideaasi: Kiimakallion alueelle voisi toteuttaa ulkokuntosalin. Alueella on paljon asukkaita, jotka lenkkeilevät 

alueella ristiin rastiin. Ulkokuntosali olisi hyvä lisä alueen ihmisten liikuntamahdollisuuksiin ja ilmaisena liikuntapaikkana se 

edistäisi taloudellista yhdenvertaisuutta.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Ulkokuntosali tukisi kaikkien fyysistä 

suorituskykyä. Lapset voisivat kehittää kehonhallintaansa roikkumalla tangossa, ikäihmiset kehittää lihasvoimaa laitteiden 

avulla. Hakkarin urheilukentän kulmassa oleva sali olisi hyvä malli tälle. Myös maastavetopaikat luovat valtavan 

mahdollisuuden erilaisille moninivelliikkeille. 

Idean sijainti: Kiimakallion leikkikenttä olisi hyvä sijainti, sillä ihmiset kulkevat sen ohi lenkillä ja myös läheiset metsän 

lenkkipolut tulevat tähän paikalle.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta:

7001 - 10 000 euroa

26. Kiimakallion ulkokuntosali

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN

Kiitos ideasta! Voi kunpa voisimmekin toteuttaa sen. Tässä Idearaha-

pilotissa ideaa ei jalosteta eteenpäin, sillä sen toteuttaminen ylittää 

Idearaha-pilottiin varatun 10 000 euron määrärahan.

Ei kannata lannistua - ensi kevään Idearaha-kierroksella jaetaan 65 

000 euroa! Seuraa kunnan ilmoittelua ja varmista, että ideasi on 

mukana keväällä isompien summien ollessa jaossa.



Kuvaile ideaasi: "Lasten / nuorten ja vanhusten kohtaamisen mahdollistaminen. Esimerkiksi maksamalla pienen hyväteko palkkion? Esim

jos nuori käy auttamassa ikäihmistä (miksi ei muutakin kevyttä apua tarvitsevaa ihmistä) haravoinnissa , lumitöissä jne yksinäiset 
ikäihmiset voisivat käydä pitämässä vaikka lukutuokiota lapsille tai nuoret lukea ikäihmisille (varaisovanhempi ajatuksella) kunta voisi 
auttaa kohtaamisessa ja järjestää mahdolliset tilat vaikka kirjastolta"

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: "Nuoret saisi tekemistä ilkivallan sijasta. Ja pienen 
korvauksen tehdystä hyvästä teosta (esim valitsemasa vapaa-ajan puuhan, keilaus, minigolffi, elokuvalippu, kahvila lahjakortti tai muu 

vastaava, ei ehkä rahaa suoraan). Ikäihmiset ja nuoret sekä lapset kohtaisivat, voisi syntyä uusia ystävyyksiä. Tämä edistäis i varmasti 
paljon hyvinvointia koko kunnan tasolla."

Idean sijainti: Esim kirjasto tai muu helposti tavoitettava kohtaamispaikka, haravointi lumityöapu tietysti siellä missä apua tarvitaan. 
Turvallisuus huomioiden ei kuitenkaan kenenkään koti

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta:
En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen
voisi maksaa.
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27. Hyvä kiertään vauvasta vaariin

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa jatkokehittämisen 

työpajassa. Idea etenee äänestykseen nimellä Rekrymessut

(äänestysnumero 12).

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.



Kuvaile ideaasi: Koirapuisto tai vuokrattava koirametsä Sääksjärvelle tai Kuljuun.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Lempäälän keskustassa on koirapuisto 

joten myös ''toiseen päähän'' Lempäälää olisi kiva saada koirapuisto tai vuokrattavissa oleva koirametsä.

Idean sijainti: Sääksjärvi/Kulju

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen voisi maksaa.

28. Koirapuisto tai koirametsä Sääksjärvelle/Kuljuun

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN

Kiitos ideasta! Voi kunpa voisimmekin toteuttaa sen. Tässä Idearaha-

pilotissa ideaa ei jalosteta eteenpäin, sillä sen toteuttaminen ylittää 

Idearaha-pilottiin varatun 10 000 euron määrärahan.

Ei kannata lannistua - ensi kevään Idearaha-kierroksella jaetaan 65 

000 euroa! Seuraa kunnan ilmoittelua ja varmista, että ideasi on 

mukana keväällä isompien summien ollessa jaossa.



Kuvaile ideaasi: "Keskusta-alueella tarvittaisiin luonnon monimuotoisuutta edistäviä 

toimenpiteitä. Nykyisellään keskusta on aika ankea ja ihmisten hyvinvointia lisäävää 

vihreyttä siellä on hyvin niukasti. Luonnon monimuotoisuuden lisääminen parantaa 

asukkaiden viihtyisyyttä, vähentää melua ja pölyä ja luo monille eliölajeille 

elinmahdollisuuksia keskustaympäristössä.

Luonnon monimuotoisuus on nostettu esiin näkyvästi uudessa hienossa kuntastrategiassa. 

Todennäköisesti se on vain kuollut kirjain, jolla pyritään näyttämään ulospäin hyvältä, mutta 

olisihan se oikeasti huikean hienoa, jos strategiaan kirjattuja asioita pyrittäisiin oikeasti 

edistämään."

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Luonnon 

monimuotoisuutta lisääviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi

- Jätetään niittämättä penkereet, pientareet ja muut alueet, joissa kasvillisuutta on 

mahdollista säilyttää. Viestitään kuntalaisille, miksi pientareet on jätetty niittämättä ja miksi 

se on tärkeää.

- Lisätään apilaa sisältäviä seosnurmia nurmikkojen sijaan teiden varsille.

- Suositaan kunnan kukkaniityissä kotimaisia luonnon kasveja, vaikka ne eivät ole 

välttämättä niin näyttäviä kuin ulkomaiset.

- Järjestetään koulutuskokonaisuus luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta niin kunnan 

työntekijöille kuin kuntalaisille.

- Lisätään laidunnusta kunnan ”joutomailla”, esim. lampaat soveltuvat hyvin joidenkin 

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

- Järjestetään vieraslajien torjuntatalkoita ja kannustetaan kuntalaisia torjumaan vieraslajeja 

omilla tonteillaan. Vieraslajijätteen keräyksen järjestäminen Lempäälässä, ettei tarvitsisi 

kuljettaa niin kauas.

- Lisätään hyönteishotelleja julkisten rakennusten läheisyyteen. Järjestetään kuntalaisille 

hyönteishotellien rakennustyöpajoja.

- Lisätään lahopuuta rakennetuilla alueilla. Mallia löytyy Tampere/Villi vyöhyke

- Toteutetuista kohteista voisi muodostaa kaupunkiluontopolun, joka parantaisi keskustan 

ulkoilumahdollisuuksia (vrt. Tammerkosken luontopolku Tampereella)

Idean sijainti: Eri puolilla Lempäälän kuntakeskustaa. Näin se palvelisi asukkaita 

mahdollisimman laajasti.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: Mahdollisesti asukas-/omakotiyhdistykset, 

Ilmastosoturit tai LYSY mikäli olisivat kiinnostuneita. Lisäksi toteutusta voisi tehdä yhdessä 

varhaiskasvatuksen, koulujen ja hoivakotien kanssa, jolloin hanke toteuttaisi samalla 

ympäristökasvatusta.

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen voisi 

maksaa.

29. Lempäälän Lumoa - luonnon monimuotoisuuden 

edistäminen keskusta-alueella

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen nimellä 

Lempäälän Lumoa – Lempoisten luontoraitti ja luonnon 

monimuotoisuuden edistäminen keskusta-alueella 

(äänestysnumero 5).

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



Kuvaile ideaasi: Vanattarantien kevyenliikenteenväylän valaistuksen uusiminen

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Syksy ja talvi ovat pimeitä ja liukkaita. 

Turvallisuutta liikkumiseen toisi hyvä katuvalaistus.

Idean sijainti: Koko vanattarantien matkalle. Nykyisin heikko valaistus, pätkiä täysin pimeänä.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen voisi maksaa.

30. Vanattarantien valaistus

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN

Kiitos ideasta! Voi kunpa voisimmekin toteuttaa sen. Tässä Idearaha-

pilotissa ideaa ei jalosteta eteenpäin, sillä sen toteuttaminen ylittää 

Idearaha-pilottiin varatun 10 000 euron määrärahan.

Ei kannata lannistua - ensi kevään Idearaha-kierroksella jaetaan 65 

000 euroa! Seuraa kunnan ilmoittelua ja varmista, että ideasi on 

mukana keväällä isompien summien ollessa jaossa.



Kuvaile ideaasi: Hakkarin 5 ja 7km hiihtolenkin valaistuksen rakentaminen

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Nykyisin valaistusta vain Hakkarin lyhimmillä 

lenkeillä. Ihmiset joutuvat käyttämään otsalamppuja liikkuakseen ulkoilureiteillä. Valaistuksen rakentaminen 5 ja 7 km 

lenkeille lisäisi  reittien käytettävyyttä ja turvallisuutta liikkua niillä. Kiviahon alueelle on rakentunut merkittävästi uutta

asutusta joka on osaltaan lisännyt reittien käyttöä. Tämä palvelisi useita kuntalaisia.

Idean sijainti: Hakkarin ulkoilureitistön 5 ja 7km reitit.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen voisi maksaa.

31. Hakkarin ulkoilureittien valaistus

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN

Kiitos ideasta! Voi kunpa voisimmekin toteuttaa sen. Tässä Idearaha-

pilotissa ideaa ei jalosteta eteenpäin, sillä sen toteuttaminen ylittää 

Idearaha-pilottiin varatun 10 000 euron määrärahan.

Ei kannata lannistua - ensi kevään Idearaha-kierroksella jaetaan 65 

000 euroa! Seuraa kunnan ilmoittelua ja varmista, että ideasi on 

mukana keväällä isompien summien ollessa jaossa.



Kuvaile ideaasi: Kaasulinjan ja Hakkari-Kaasulinja välisten latupohjien korjaus.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Latupohjat kaasulinjalla Pirkkalan suuntaan sekä 
kaasulinjalta Hakkarin suuntaan ovat todella karmeassa kunnossa. Kivet ovat ajan saatossa nousseet pintaan ja reitillä on 

kantoja tai muita vesakkoja. 

Pohjien huonolaatuisuus hidastaa latujen tekemistä sillä lunta pitää olla reilusti peittääkseen nämä epätasaisuudet alleen. 

Pohjien uusiminen/korjaus pidentäisi hiihtokautta todennäköisesti ihan merkittävästi ja mahdollistaisi hiihtoharrastuksen 

aloittamisen aiemmin. 

Idean sijainti: Kaasulinjalta Pirkkalan rajalle ja kaasulinjalta Hakkarin suuntaan

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta:

En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen voisi maksaa.

32. Latupohjien kunnostus

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN

Kiitos osallistumisesta! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea ei etene äänestykseen tässä 

Idearaha-pilotissa, sillä idean arvioidut kustannukset nousevat yli 10 000 

euroon. Idean toteuttaminen edellyttäisi laajan selvityksen tekemistä.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Ilmoitustaulu, jossa voisi mainostaa eri tapahtumia Lempäälässä. Voisi olla iso näyttöruutu, keskeisellä 

paikalla.

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.

Idean sijainti: Keskeiselle paikalle missä ihmiset liikkuu. Keskusta, Sääksjärvi ja Ideapark voisi olla sellaisia.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen voisi maksaa.

33. Näkyvyyttä tapahtumiin

IDEA ETENEE SUORAAN ÄÄNESTYKSEEN

Wau, nyt oli sellainen idea, että se ei jatkokehittämistä kaipaa! Jotta 

ideaa voi äänestää, edellyttää se kuitenkin muutaman viilauksen. 

Tämän osalta olemme yhteydessä suoraan idean jättäjään.

Tämä idea nähdään seuraavan kerran äänestyslomakkeella. 

Idearaha-pilotin äänestys alkaa 1.12.



Kuvaile ideaasi: Ideani on harrasteillat, joka tuli heti 

ensimmäisenä mieleeni. Tällaista toimintaa olen kaivannut.

Kyseessä olisi siis Lempäälän kunnan asukkaiden yhteiset 

harrasteillat, joissa voisi kokeilla erilaisia kädentaitoja, kuten 
esimerkiksi luovaa kirjoittamista, sukututkimusta, neulomista ja 

öljyvärimaalausta. 

Jos intoa löytyisi riittävästi, voisi näistä syntyä tiettyä harrastetta 

tekevien omia ryhmiä. Itse mielelläni liittyisin vaikka 
neulomiskerhoon. Kävin vastaavanlaista tekemässä 10 vuoden 

ajan neulekahvilassa toisessa kaupungissa, mutta sieltä loppui 
toiminta, kun yrittäjät lopettivat yrityksensä. Olisi mukavaa löytää 
kädentaidoista kiinnostuneita. 

Parasta olisi, mikäli harrasteilloille voisi saada innostuneen vetäjän 

tai ryhmä itsessään opettaisi toisiansa. Tässä ei haeta 
kansalaisopistotoimintaa, vaan yhteisöä, joka auttaa toisiansa 
oppimaan uutta. Eli jokainen osallistuja voisi tuoda oman 

harrastuksensa esittelyyn ja näyttäisi, kuinka hän sitä harrastaa. 

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten 

hyvinvointia: Harrasteillat toisivat yhteisöllisyyttä, uuden 
oppimista, vertaisten kanssa yhdessäoloa, ehkäisisi yksinäisyyttä 
ja syrjäytymistä, voisi vaikka auttaa jonkun uuden ammatin äärelle.

Idean sijainti: Voisi toteuttaa esimerkiksi Lempäälän kirjastolla 
Lempäälä-talossa.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle 

merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: Alle 1 000 euroa

34. Yhdessä tekemään!

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen 

nimellä Yhdessä tekemään (äänestysnumero 13).

Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat 

ideointivaiheessa jätetyt ideat: 14. Lapsiperheiden 

vertaisryhmä yhteiseen avunantoon ja 34. Yhdessä 

tekemään.



Kuvaile ideaasi: Lempäälän Vuorekseen rakennetaan rivi- ja paritaloja ahkerasti Tampereen rajalle (muutamme sinne 

06/23). Nyt olisi kiva jos Lempäälä yhdistäisi Lempäälän Vuoreksen myös omaan toimintaansa esim. lasten ja seniorien 

yhteisillä tapaamisilla. Nyt Lempäälän Vuores on niin kovasti riippuvainen Tampereesta. Eikös olisi hyvä nostaa 

Lempäälän maine kunniaan myös tässä osassa kuntaa ?

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Uusista asukkaista saa hyviä markkinoijia 

Lempäälän kunnalle - ettei kaikki markkinointi mene Tampereelle.

Idean sijainti: Lempäälän Vuores osana Lempäälän toimintaa.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta:

7001 - 10 000 euroa
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35. Lempäälän Vuores toimivaksi osaksi Lempäälää!

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, IDEA EDELLYTTÄÄ YHDISTYSTÄ 

KUMPPANIKSI

Kiitos osallistumisesta! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea ei etene äänestykseen tässä 

Idearaha-pilotissa, sillä idean toteuttaminen edellyttäisi aktiivisista 

yhdistystoimijaa Vuorekseen, joka toimisi kunnan kumppanina idean 

toteuttamisessa.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Rahalla haluaisin ostettavan kouluruokailuun kunnon leipää ja leivänpäällisiä. 

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Idea syntyi kun kolmen teinin kanssa jatkuvasti 
keskustellaan kuinka kouluruoka on jäänyt erityisesti kasvisruokapäivinä syömättä. Miettivät itse, että jos olisi edes tuoretta leipää ja siihen 

juustoa ja kasviksia niin sillä leivällä jaksaisi päivän koulussa eikä olisi hirveetä nälkä kiukkua iltapäivällä jota sitten korjataan hakemalla 
kaupasta herkkuja ja energiajuomia. Mielestäni se palvelisi suoraan kaikkia koululaisia ja välillisesti suurta osaa kuntalais ista kun meillä 
olisi hyväntuulisia lapsia koulun jälkeen. 

Idean sijainti:

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen voisi maksaa.

36. Leipää lapsille

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN

Kiitos ideasta! Voi kunpa voisimmekin toteuttaa sen. Tässä Idearaha-

pilotissa ideaa ei jalosteta eteenpäin, sillä sen toteuttaminen ylittää 

Idearaha-pilottiin varatun 10 000 euron määrärahan.

Ei kannata lannistua - ensi kevään Idearaha-kierroksella jaetaan 65 

000 euroa! Seuraa kunnan ilmoittelua ja varmista, että ideasi on 

mukana keväällä isompien summien ollessa jaossa.



Kuvaile ideaasi: Ulkokuntoilulaitteita Hakkarin kuntoportaiden ala-alueelle.

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

Idean sijainti: Hakkarin kuntoportaiden ala-alueelle.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 1001 - 4000 euroa

37. Kuntoportaiden alue monipuolistuu

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen 

nimellä Kuntoportaiden alue monipuolistuu 

(äänestysnumero 1).



Kuvaile ideaasi: Pururata Kuljuun

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Kuljussa ei oikeastaan ole luonnossa 

mitään aluetta, jota kaikki voisivat käyttää liikkumiseen.

Idean sijainti: En tarkalleen tiedä missä kohtaa Kuljun koulun lapset talvisin käyvät hiihtämässä, mutta käsittääkseni 

se on koulusta länteen peltoalueella. Pellon vieressä, Moisionjoen lähettyvillä on runsaasti metsää, joka olisi alueena 

kiinnostava. Jos radasta tehtäisiin tarpeeksi leveä, olisi se turvallisen oloinen vaikka ilman valaistusta. Valaistus 

tietenkin plussaa.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 

En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen 

voisi maksaa.

38. Kuljun pururata

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN

Kiitos ideasta! Voi kunpa voisimmekin toteuttaa sen. Tässä Idearaha-pilotissa 

ideaa ei jalosteta eteenpäin, sillä sen toteuttaminen ylittää Idearaha-pilottiin 

varatun 10 000 euron määrärahan. Lisäksi idea edellyttäisi neuvotteluja 

yksityisten peltojen omistajien kanssa.

Ei kannata lannistua - ensi kevään Idearaha-kierroksella jaetaan 65 000 

euroa! Seuraa kunnan ilmoittelua ja varmista, että ideasi on mukana keväällä 

isompien summien ollessa jaossa.



Kuvaile ideaasi: Laavu/nuotiopaikka kanavan pohjoisrannalle kanavan Havaslahden päähän.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Ulkoilu on aina kannatettavaa toimintaa. Uusi 

laavu keskustan tuntumassa olisi monen saavutettavissa myös jalkaisin. Laavu kanavan rannassa myös tukisi 

Halkolannotkon puistoa mikäli se joskus lähtee rakentumaan.  Laavun kanssa tuo alue olisi vähän kuin Koivunokka, toki 

pienen metsän kanssa myös omanlaisensa.

Idean sijainti: Todettu edellä eli Kanavan pohjoisrannalle Havaslahden puolelle se sopisi parhaiten.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 4001 - 7000 euroa

39. Laavu Havaslahdelle

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN

Kiitos ideasta! Voi kunpa voisimmekin toteuttaa sen. Tässä Idearaha-

pilotissa ideaa ei jalosteta eteenpäin, sillä sen toteuttaminen ylittää 

Idearaha-pilottiin varatun 10 000 euron määrärahan.

Ei kannata lannistua - ensi kevään Idearaha-kierroksella jaetaan 65 

000 euroa! Seuraa kunnan ilmoittelua ja varmista, että ideasi on 

mukana keväällä isompien summien ollessa jaossa.



Kuvaile ideaasi: Tutustumistapahtumia Lempäälän eri-ikäisille sinkuille! 

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Lempäälässä on ja muuttaa koko 

ajan paljon sinkkuja. Kaipaisin eri-ikäisille tutustumistapahtumia. Esim 37-60 v, nuoret jne. Olisi kiva tutustua 

livenä ihmisiin! Jos ei halua nettideittailla tai istua kaljakuppilassa. Ehkäisee yksinäisyyttä syrjäytymistä antaisi 

toivoa ja toisi iloa elämään ja ehkäpä kumppaninkin! Nykyään vaikea tutustua kehenkään. 

Idean sijainti: Keskustassa luontopolulla tms. 

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 4001 - 7000 euroa

40. Sinkulle Sinkku! 

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen 

nimellä Lempäälän polut ja laavut (äänestysnumero 14).

Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat 

ideointivaiheessa jätetyt ideat: 11. Ohjattua toimintaa 

yksineläville lempääläläisille ja 40. Sinkulle Sinkku!



Kuvaile ideaasi: Kuljun koulu on erityisesti kuljulaisten lasten ja nuorten 

kohtaamispaikka päivisin ja nuorisotilojen sekä kirjaston myötä toki myös 

iltaisin. Koulun pihassa on pieni kaukalo pallopeleille, koripallokorit, lasten 

kiipeilyteline sekä keinut. Talvella takakentällä on myös luistinrata. Muita 

omatoimiseen liikuntaan kannustavia välineitä tai mahdollisuuksia Kuljussa ei 

juuri lenkkeilyn ja pyöräilyn lisäksi ole.

Kuljun koulun vanhempainyhdistys yhdessä koulun väen kanssa ehdottaa, 

että koululle rakennetaan ulkokuntosali, jonka välineistö palvelisi sekä lapsia, 

nuoria että myös aikuisia käyttäjiä.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia:

Ulkokuntosali

- edistää lempääläläisten lasten, nuorten ja aikuisten omatoimista liikkumista

- auttaa nuoria purkamaan energiaa terveellisellä ja rakentavalla tavalla

- on hyödyksi koulupäivien aikana sekä välituntisin että liikuntatunneilla

- on käytettävissä kaikille käyttäjille iltaisin ja viikonloppuisin

- houkuttelee liikkumaan ulkona, joka itsessään edistää terveyttä

- tuo koululle myös aikuisia iltakäyttäjiä ja valvovia silmiä

- lisää urheilumahdollisuuksia lapsiperheiden suosimalla Kuljun alueella

- tarjoaa erityisesti lapsille ja nuorille pitkäkantoisesti hyvää tekeviä virikkeitä

- houkuttelee käyttämään myös muita koulun alueella olevia palveluita 

enemmän (kirjasto, nuorisotilat, koripallokorit jne.)

Idean sijainti: Kuljun koulun piha-alueelle mielellään esteettömään paikkaan, 

jotta se olisi saavutettava mahdollisimman monelle ikään katsomatta.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 7001 - 10 000 euroa

41. Kuljun Kuntopiste

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA 

YLITTÄÄ 10 000 EURON BUDJETIN

Kiitos ideasta! Voi kunpa voisimmekin toteuttaa 

sen. Tässä Idearaha-pilotissa ideaa ei jalosteta 

eteenpäin, sillä sen toteuttaminen ylittää 

Idearaha-pilottiin varatun 10 000 euron 

määrärahan.

Ei kannata lannistua - ensi kevään Idearaha-

kierroksella jaetaan 65 000 euroa! Seuraa 

kunnan ilmoittelua ja varmista, että ideasi on 

mukana keväällä isompien summien ollessa 

jaossa.



Kuvaile ideaasi: Ulkoliikuntalaitteita lisää. Esim. Moision koulun tai vaikka Ideaparkin suunnalle. Laitteita, joissa voi 

voimailla. Esim. Tampereen Ratinan sillan alapuolella on tyylikkäästi toteutettu kohde.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Lisää kaikkien halukkaiden hyvinvointia ja 

kuntoa. Ei ole sidottu kellonaikaan tai kuntosalijäsenyyteen. Helposti saatavilla. 

Idean sijainti: Mielellään useampia kohteita. Lähelle asuntomessukohdetta ainakin.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 4001 - 7000 euroa

42. Lihaksia läheltä, peruskuntoa pihalta.

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN 

Kiitos osallistumisesta! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea ei etene äänestykseen tässä 

Idearaha-pilotissa, sillä idean arvioidut kustannukset nousevat yli 10 000 

euroon. Tiesitkö, että Halkolan liikuntapuistoon on tulossa 

ulkokuntoilulaitteita? Myös Saikan asuntomessualue on kunnan 

selvityksissä mukana.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Kevytrakenteinen parakkityylinen rakennus kahdella pukuhuoneella. Vaatteiden vaihtoa varten 

talvisaunojen läheisyyteen. Avain panttia vastaan. Sähkö ja peruslämpö (+15). Toisi tilaisuuden käydä toteuttamassa 

kylmän veden tervehdyttävää vaikutusta ja tarjoaisi ulkoilmaa paremman paikan vaatteiden vaihdolle.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Talvi/avantouinti harrastus on lisääntynyt 

huomattavasti. Monet eivät kaipaa saunoja ja suihkuja. Vain vaatteiden vaihtotilan paikkaan, missä avanto, johon helppo 

mennä. 

Idean sijainti: Rantalan sauna. 

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta:

En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen 

voisi maksaa.
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43. Kylmä vesi, paras vesi

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 

EURON BUDJETIN 

Kiitos osallistumisesta! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea ei etene äänestykseen tässä 

Idearaha-pilotissa, sillä idean arvioidut kustannukset nousevat yli 

10 000 euroon.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita.



Kuvaile ideaasi: Talviuinti on huippusuosittua, ja sen terveysvaikutukset kiistattomat. Nykyisissä saunoissa on ajoittain 

pahoja ruuhkia, joten rahalla voisi pidentää aukioloaikoja. Tietysti myös kausimaksua voisi nostaa.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Lisää terveyttä

Idean sijainti: Lastukan sauna, Rantalan sauna

Ehdotus idean toteuttajaksi: Yhdistys toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: Lempäälän Kisan talviuintijaosto

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 1001 - 4000 euroa

44. Lisää talviuintiaikaa!

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, KUNTA ON JO KÄSITELLYT 

TALVIUINTIAIKOJA

Kiitos ideasta! Lempäälä on juuri päättänyt talviuintiaikojen 

pidentämisestä puolella tunnilla. Tämän takia asiaa ei oteta uudestaan 

käsittelyyn.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita.



Kuvaile ideaasi: Verkkopalvelu/portaali, josta kuntalainen voisi 

valita tarpeen mukaan haluamansa. Tarjoavat tahot voi olla kunta, 
yksityiset yritykset, perheet, henkilöt. Tunnistautuminen 
verkkopankkitunnuksilla. Esim. 

- "mitä voisin tehdä tänään"

- ulkoilupaikat (ja näihin kaikki tiedot kunnolla + mahdollinen 
ajanvaraus)
- "etsin tekijää työlle" (työn kuvaus ja kesto)

- tarjoan palvelua 
- jne.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten 
hyvinvointia: Tavoittaa avun tarvitsijan ja tarjoajan. Matalan 

kynnyksen toimintaa. Edistää hyvinvointia siten että tieto löytyy 
helposti, selkeästi ja laitetaan osaaminen kiertoon. 
Työllistää nuoria ja tuo siten hyvinvointia.

Idean sijainti: Lempäälän kunnan sivujen yhteyteen

Ehdotus idean toteuttajaksi: 

Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 

1001 - 4000 euroa

45. Tarjontakoppari

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN

Kiitos ideasta! Voi kunpa voisimmekin toteuttaa sen. Tässä Idearaha-

pilotissa ideaa ei jalosteta eteenpäin, sillä sen toteuttaminen ylittää 

Idearaha-pilottiin varatun 10 000 euron määrärahan.

Ei kannata lannistua - ensi kevään Idearaha-kierroksella jaetaan 65 

000 euroa! Seuraa kunnan ilmoittelua ja varmista, että ideasi on 

mukana keväällä isompien summien ollessa jaossa.



Kuvaile ideaasi: Lämminvesikylpyamme (vesi +30) vammautuneiden jäsenten kuntouttamiseen. Syvyyttä sillä pitäisi 

olla ainakin metri, jotta voisi polskia ja potkia. Videokuvat viereen, millaisia liikkeitä polven, olkapäiden, lonkkien ym. 

kohentamiseen suositellaan. Kuntoutujilla on toki omatkin ohjelmansa, kunhan Lempäälästä löytyisi lämmin 

amme/allas, jonne pääsisi jumppaamaan särkynyttä/särkevää kehonsa kohtaa. Ja terveillekin jäsenille lämpö ja liike 

tekevät terää. 

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Ihmisten sairauslomat lyhenisivät, kivut 

vähenisivät ja fysioterapeuttien ja terveyskeskuksen kuormitus kevenisi. 

Idean sijainti: Kuntosalin ja/tai terveyskeskuksen yhteyteen, viimeistään rakennettavaan uimahalliin.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 

En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen

voisi maksaa.

46. Lämpöä ja liikettä - niin koukkuselät suortuvat ja mieli lämmin hellä on 

ihmisellä

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN

Kiitos ideasta! Voi kunpa voisimmekin toteuttaa sen. Tässä Idearaha-

pilotissa ideaa ei jalosteta eteenpäin, sillä sen toteuttaminen ylittää 

Idearaha-pilottiin varatun 10 000 euron määrärahan.

Ei kannata lannistua - ensi kevään Idearaha-kierroksella jaetaan 65 

000 euroa! Seuraa kunnan ilmoittelua ja varmista, että ideasi on 

mukana keväällä isompien summien ollessa jaossa.



Kuvaile ideaasi: Sähköinen yhteys lääkäripalveluihin huonokuuloisille.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Omakannassa et voi vastata etkä kysyä 

mitään

Idean sijainti: Terveyskeskus lääkärille, tekstiviesti ja sähköposti.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: Alle 1 000 euroa

47. Palvelu olis nykypäivää.

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, IDEA ON KUNNAN 

KRITEERIEN VASTAINEN

Kiitos osallistumisesta! Idearaha-pilotissa kaikki ideat arvioidaan 

kunnan kriteerejä vasten. Idea ei läpäissyt tätä vaihetta, sillä 

lääkäripalveluista vastaa vuodenvaihteen jälkeen Pirkanmaan 

hyvinvointialue. Lempäälän kunta ei siten voi toteuttaa ideaa.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Koulujen ylijäämä ruokien 

hyödyntäminen kuntalaisten saataville.

Kouluilla olisi mahdollista ruokailla edulliseen hintaan 

koululaisten ruokailun yhteydessä tai sen jälkeen. 

Ruoka-annoksia voisi olla myös takeaway-annoksina. 

Aterialla olisi edullinen hinta, ja osalle voisi harkita myös 

jonkinlaista kunnan myöntämää ”etuseteli” mallia. 

Isommissa yksiköissä voisi myös tietoisesti valmistaa 

isompia määriä, eläkeläisten ja pienituloisten avuksi.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää 

lempääläläisten hyvinvointia: Taloudellinen ahdinko 

koettelee yhä useampia, joten päivittäisen ruoka-avun 

tarjoaminen tällä tavalla auttaisi monia.

Ruokahävikin estäminen, tuomalla se hyötykäyttöön, 

edistää myös kunnan hiilineutraali tavoitetta.

Idean sijainti: Kaikilla kouluilla, tai isommissa 

yksiköissä. Toinen vaihtoehto voisi olla, että 

keskuskeittiö toimittaa esim. seurakunnan tiloihin.

Tässä voisi olla mukana sekä kunta, että seurakunta. 

Kustannuksia en osaa arvioida, mutta joku tarvitaan 

ainakin koordinoimaan hommaa.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, 

mitä idean toteuttaminen voisi maksaa.

48. Hävikkiä hyötykäyttöön – ruoka-apua lähipalveluna

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, IDEA EDELLYTTÄÄ YHDISTYSTÄ 

KUMPPANIKSI

Kiitos osallistumisesta! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea ei etene äänestykseen tässä 

Idearaha-pilotissa, sillä idean toteuttaminen edellyttäisi 

yhdistyskumppania ja sopivaa tilaa. Idea on kuitenkin mahdollista 

toteuttaa osana kunnan perustoimintaa. Idean kehittämiseen Idearaha-

pilotin ulkopuolella voit olla yhteydessä ruokapalvelupäällikkö Liisa 

Belaidiin (liisa.belaid@lempaala.fi).

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää Idearaha-

ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Ulkoiluvaatteen / takin päälle asetettava "henkselimuotoinen" pikalukolla varustettu heijastinnauha 

kokonaisuus joka on helppo laittaa kulloisenkin vaatekerran päälle ja päiväsaikaan tarvittaessa kuljettaa mukana esim. 

kassissa.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Edesauttaa ko. henkilön turvallisempaa 

liikkumista ja parempaa havaitsemista ulkona liikkuessa hämärässä / pimeässä. Helppokäyttöinen, sopii käytettäväksi 

kaikenikäisille ja kokoisille henkilöille kaikissa liikkumisen olosuhteissa. Hankintahinnaltansa edullinen n. 5 €/ kpl

Idean sijainti:

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 

En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen 

voisi maksaa.

49. Minäkin haluan tulla nähdyksi!

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, KUNTA TOTEUTTAA JO IDEAA

Kiitos osallistumisesta! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea ei etene äänestykseen tässä 

Idearaha-pilotissa, sillä idea on jo kunnan toteutuksessa. Kunta jakaa 

heijastimia sesonkiluonteisesti mm. erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi 

talviaikaan niitä on jaossa myös Palvelukäyvällä.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita.



Kuvaile ideaasi: Paristokäyttöinen vilkkuvalla valkoisella tai värillisellä ledivalolla toimiva koriste / heijastimen korvike joka 

on helposti kiinnitettävissä päälyvaatteisiin, laukkuihin, reppuihin, polkupyöriin, lemmikkieläinten talutushihnoihin jne.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Halpa, pienikokoinen persoonallinen 

valolaite joka on myöskin kiva yksityiskohta ulkopukeutumisen yhteydessä. Pimeässä liikkuessa välkkyvä valo havaitaan 

hyvin.

Idean sijainti: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Ehdotus idean toteuttajaksi:

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen voisi maksaa.

50. Huomiovaloa pimeyteen!

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, KUNTA TOTEUTTAA JO IDEAA

Kiitos osallistumisesta! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea ei etene äänestykseen tässä 

Idearaha-pilotissa, sillä idea on jo kunnan toteutuksessa. Kunta jakaa 

heijastimia sesonkiluonteisesti mm. erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi 

talviaikaan niitä on jaossa myös Palvelukäyvällä.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Lähimatkailukierrokset Lempäälän eri kyliin - maaseutumaisemat tutuiksi 

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Mitä tapahtuu Lempäälän, Suomen 

suurimman Kyläyhteisön kylissä? Kesällä kunnan Maaseutu ja Matkailu toteuttivat ihania kyläkierroksia Lempäälän eri 

kyliin. Kylissä oli huikeita eri kohteita ja tarinoita. Virkisti mieltä, oli yhdessä yhteisöllisyyttä, iloista mieltä ja tunnelmaa. 

Avarsi ja avasi ajatuksia. Matkailuoppailla riitti tarinaa. 

Idean sijainti: Lempäälän kylät. 

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 1001 - 4000 euroa

51

51. Lähimatkailukierrokset Lempäälän eri kyliin - maaseutumaisemat 

tutuiksi 

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa jatkokehittämisen 

työpajassa. Idea etenee äänestykseen nimellä Kotipaikkamatkailu 

(äänestysnumero 16).

Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat ideointivaiheessa jätetyt 

ideat: 16. Bussikuljetus lähitilojen eläimiä katsomaan ja 51. 

Lähimatkailukierrokset Lempäälän eri kyliin - maaseutumaisemat tutuiksi.



Kuvaile ideaasi: Iso ulkoleikkipuisto Ideaparkille, kuten Ikean pihassa on toteutettu. 

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Hyvä leikkipuisto tuo väkeä alueelle 

kauempaakin ja ilmaisena on kaikkien saavutettavissa tulotasosta riippumatta. Lempäälästä puuttuu kunnon leikkialue, 

jossa voisi olla myös isommille lapsille parkour tyylisiä esteitä ja roikkumispaikkoja. 

Idean sijainti: Ideaparkin alue

Ehdotus idean toteuttajaksi: Toteuttajalla ei ole minulle merkitystä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 7001 - 10 000 euroa

52. Ideapark playgarden

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON BUDJETIN

Kiitos ideasta! Voi kunpa voisimmekin toteuttaa sen. Tässä Idearaha-pilotissa ideaa 

ei jalosteta eteenpäin, sillä sen toteuttaminen ylittää Idearaha-pilottiin varatun 10 000 

euron määrärahan. Idea myös vaatisi etukäteisneuvotteluita Ideaparkin kanssa, joten 

emme voi tämän syksyn Idearaha-pilotin puitteissa viedä tätä ideaa eteenpäin.

Ei kannata lannistua - ensi kevään Idearaha-kierroksella jaetaan 65 000 euroa! 

Seuraa kunnan ilmoittelua ja varmista, että ideasi on mukana keväällä isompien 

summien ollessa jaossa.



Kuvaile ideaasi: Matalan kynnyksen jääkiekko-harrasteryhmä 

alakoulu-ikäisille

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten 

hyvinvointia: Jääkiekko on suosittu, mutta kallis harrastus. 

Kaikilla perheillä ei ole mahdollista sitoutua jääkiekkoon sekä 

taloudellisin että ajankäytöllisiin resursseihin perustuen. Ideana 

on toteuttaa kerran viikossa alakoulu-ikäisten harrastekiekkoa, 

jossa näistä ei tarvitse huolehtia. Vuorolla on myös lainattavia 

varusteita ja mailoja tarvitseville. Vuorolle ovat kaikki lapset 

tervetulleita, aiempaa kokemusta jääkiekon pelaamista ei 

tarvita. 

Harrastekiekko toimii myös yhteistyössä Leki jääkiekko Ry:n 

kanssa eli, innokkaille on mahdollisuus siirtyä halutessaan 

ikäkausijoukkueeseen ja ikäkausijoukkueista on puolestaan 

mahdollista siirtyä harrasteryhmään jos haluaa treenata 

kevyemmin. 

Idean sijainti: Lempäälän jäähalli

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa 

yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: Lempäälän Kisa jääkiekko 

1955 RY mukana organisoimassa ja toteuttamassa.  

Mahdollisesti saatava taloudellinen avustus käytetään 

jäävuorojen maksuun, varusteiden hankintaan ja ohjaajien 

kulukorvauksiin. 

Arvio idean toteuttamisen 

arvosta: 

7001 - 10 000 euroa

53. Junnujen harrastekiekko 

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, IDEAA VOIDAAN 

TOTEUTTAA KUNNAN NYKYISISSÄ HANKKEISSA

Kiitos ideasta! Lempäälä huolehtii matalan kynnyksen 

harrastustoiminnan mahdollisuuksista osana Harrastava 

koululainen –hanketta. Lisätietoja voit pyytää 

yhteisöpalvelupäällikkö Kati Hämäläinen-Myllymäeltä 

(kati.hamalainen-myllymaki@lempaala.fi)

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita.



Kuvaile ideaasi: Tehdään Toiveiden Hengailupaikka 

Lempäälän nuorten dokkaritiimi käsikirjoitti ja suunnitteli videon nuorten haaveista 

ja toiveista Lempäälässä. Lähtötilanne koronasyksynä 2021 oli nuorille 

turhauttava, joten haettiin ratkaisua turvallisen ja kaikille sopivan vapaa-ajan 
viettopaikan löytymiseen. Nuoret eivät toivoneet mitään hienoa ja kallista, sen 

sijaan aktivoivia ja myös taloudellisesti järkeviä ratkaisuja, joita toteutettaisiin 
yhdessä kunnan kaiken ikäisten aikuisten ja muiden nuorten kanssa. Haaveiden 

keskiöön nousi Toiveiden Hengailupaikka. Rohkaistuttiin tapaamaan kunnan 

poliittisia päätöksentekijöitä. Sekä teos että tiimi kutsuttiin Nuori Kulttuuri on Air 
päätapahtumaan Tampere-talolle 7.5.2022 tiiserillä ja nuorten livehaastattelulla.  

Nyt on aika oikeasti toteuttaa Toiveiden Hengailupaikka, ja myös toteutuksen eri 
vaiheista kertova video. Dokumentti siitä miten idea syntyi:

https://drive.google.com/file/d/1Khs7Q-39fRj7MjroOrnjzGC2qauExFFh/view

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia:
Lempäälän nuoret suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä aikuisten 

kanssa. Sitoutuminen hankkeeseen, toimintojen järjestämiseen, rakentamisen 
haasteisiin, rajoituksiin ja sääntöjen luomiseen. Osallistaa ja yhdistää eri ikäisiä 

toimijoita, niin kuntalaisia kuin päättäjiä. Tarvitaan monenlaisia osaajia, hanke on 

nuorille myös merkittävä oppimiskokemus, joka edellyttää sitoutumista ja omaa 
panostusta. Aikuisille tilaisuus antaa ja jakaa omaa tieto-taitoaan sekä apuaan 

yhdessä toisten lempääläläisten kanssa. Nuorten vanhemmille kohtaamispaikka 
muiden nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa. Toteutusvaiheista kertova video 

Nuori Kulttuuri Digistagelle keväällä 2023 sekä Nuori Kulttuuri 2023 festivaalille 

Kuopioon. Dokumenttivideo rakentavien ratkaisujen toteutuksesta ja 
vaikuttavuudesta myös muun Suomen tietoisuuteen. Lopputuloksena 

yhteistyössä toteutettu Toiveiden Hengailupaikka.

Idean sijainti: Sijainti Lempäälän kunnan alueella, hyvä saavutettavuus myös 

kulkuyhteyksien puolesta. Sijaintia suunnittelemaan kunnan edustajat, nuoret ja 
aikuisväestön edustus.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Edellä olevat vaihtoehdot eivät kuvaa, mitä minulla 

on mielessä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: Yhdistys on käynnistäjä ja kokoaja. 

Yhteistyöfoorumi ja työpajat, joissa laajempi edustus eli kunnan ja yhdistyksen 
lisäksi sekä nuoret että aikuiset.

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 7001 - 10 000 euroa

54. Tehdään Toiveiden Hengailupaikka 

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 

EURON BUDJETIN

Kiitos osallistumisesta! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille 

avoimessa jatkokehittämisen työpajassa. Idea ei etene 

äänestykseen tässä Idearaha-pilotissa, sillä idean arvioidut 

kustannukset nousevat yli 10 000 euroon.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus 

jättää Idearaha-ideoita. 

https://drive.google.com/file/d/1Khs7Q-39fRj7MjroOrnjzGC2qauExFFh/view


Kuvaile ideaasi: 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 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. 

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.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: 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. 

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 1001 - 4000 euroa

55. Lempäälän digikahvila

IDEA ETENEE SUORAAN ÄÄNESTYKSEEN

Wau, nyt oli sellainen idea, että se ei viilaamista 

kaipaa! 

Tämä idea nähdään seuraavan kerran 

äänestyslomakkeella. Idearaha-pilotin äänestys alkaa 

1.12.



Kuvaile ideaasi: Koska mm. lonkkamurtumat ovat lisääntyneet, niin kenkiin kiinnitettävät liukuesteet 

kuntalaisille, erityisesti yli 65-vuotiaille, olisivat hyödylliset.

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.

Idean sijainti:

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen voisi maksaa.

56. Liukuesteet kenkiin liukastumisia estämään

IDEA ETENEE SUORAAN ÄÄNESTYKSEEN

Wau, nyt oli sellainen idea, että se ei viilaamista 

kaipaa! 

Tämä idea nähdään seuraavan kerran 

äänestyslomakkeella. Idearaha-pilotin äänestys alkaa 

1.12.



Kuvaile ideaasi: Sääksjärven koulun ja Rantalan saunan välisen pururadan paikoittainen kunnostus.

Parissa kohdassa reitti kaipaa kosteuden takia peruskunnostusta, joka ei vaatisi paljoa työtä, eikä rahaa. 

Ongelmakohtiin hieman sopivaa maa-ainesta, jotta saadaan parinkymmenen metrin matkalle esim. puolen metrin korotus.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Pururata on ympäri vuoden runsaasti 

käytetty ulkoilureitti. Näillä perusparannuksilla käyttömukavuus saataisiin ympärivuotisen käytön vaatimalle tasolle.

Idean sijainti: Sääksjärven koulun ja Rantalan saunan välinen pururata. Kultasepäntie 8 kohdalla pururata tekee pienen 

notkelman ja se on aina varsin mutainen. Puskiaistentie 181:n takana on hevosaitaus ja sen kohdalla on toinen kostea 

kohta, jossa vesi nousee joka talvi ladulle ja tekee pohjan jäiseksi.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta:

Alle 1 000 euroa

57. Rantalan saunan purtsi kuntoon!

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN

Kiitos ideasta! Voi kunpa voisimmekin toteuttaa sen. Tässä Idearaha-

pilotissa ideaa ei jalosteta eteenpäin, sillä sen toteuttaminen ylittää 

Idearaha-pilottiin varatun 10 000 euron määrärahan. 

Ei kannata lannistua - ensi kevään Idearaha-kierroksella jaetaan 65 000 

euroa! Seuraa kunnan ilmoittelua ja varmista, että ideasi on mukana 

keväällä isompien summien ollessa jaossa.



Kuvaile ideaasi: Tavoitteena on saada Lempäälään lisää kulttuuritilaa.  Jaakko 

Ryhänen -salin tuki ry on perustettu vuonna 2019. Yhdistyksen tavoitteena on 

nykyisen Piippokeskuksen muuttaminen Kulttuuritalo Piipoksi. Yhdistys 

valmisteli yhdessä kunnan edustajien kanssa esiselvityksen, joka käsiteltiin 

kunnanhallituksessa helmikuussa 2021. Kunta antoi yhdistykselle tehtäväksi 

laatia kunnanhallitukselle hankeselvityksen, joka valmistui elokuussa 2022. 

Seuraavaksi on selvittelyssä rahoitusmahdollisuudet ja tilojen tuleva 

käyttösuunnitelma.

Kunta toteutti Kulttuurikyselyn vuonna 2022. Kyselyn tulokset osoittavat 

selkeästi tilojen tarpeen, erityisesti esiintymis-, tapahtuma-, näyttely- ja 

harrastustoimintaan. Kulttuuritalo Piippo sisältäisi sekä 700 henkilön salin että 

harrastustiloja. Seuraava askel Unelmien ja digiajan kulttuuritalon 

toteuttamiseksi on hankkeen tunnetuksi tekeminen, tilatarveselvitykset ja 

tulevien käyttäjien osallistaminen suunnitteluun ja ideointiin.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia:

Tavoitteena on yhdenvertaisen kulttuurin tarjoaminen kaikille. Toiminnan 

suunnitteluun tulevat osallistumaan eri taiteen lajien edustajat ja eri ikäryhmät. 

Osallistavaa toimintaa tarjotaan kaikkien kohderyhmien, erityisesti lasten ja 

nuorten sitouttamiseksi toiminnan kehittämiseen. 

Idean sijainti:

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: Jaakko Ryhänen -salin tuki ry kokoaa 

idearyhmän, johon kutsutaan edustajat seuraavilta tahoilta:

- Lempäälän kunnan edustaja

- Esittävän taiteen edustaja, harrastajat

- Esittävän taiteen edustaja, ammattilaiset

- Kuvataiteen edustaja

- Vanhustyön edustaja

- Nuorisotyön edustaja

- Nettipelien edustaja

- Muiden mahdollisten ryhmien edustajat tarkemman suunnitelman mukaisesti.

Idearaha käytetään yhdistyksen palkkaaman 

vetäjän palkkioihin, ryhmien kokouskuluihin, 

laajempiin ideointipalavereihin sekä 

tutustumismatkoihin kulttuuritaloihin.

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 4001 - 7000 euroa

58. Kulttuurille tilaa

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, IDEA ON KUNNAN 

KRITEERIEN VASTAINEN

Kiitos osallistumisesta! Idearaha-pilotissa kaikki ideat arvioidaan 

kunnan kriteerejä vasten. Idea ei läpäissyt tätä vaihetta, sillä 

idea ei ole kaikkien kuntalaisten käytössä.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Luistinrata pienemmille lapsille Kylmäkorventien leikkikentälle .Kunta toimittaa veden ja omakotiyhdistys 

huolehtii jäädyttämisestä ja kentän yleiskunnosta.

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

hankkinut kivituhkaa ja tasoittanut leikkikentälle tasaisen kentän . Tarvitaan pakkastalvi ja vettä niin sinne voidaan jäädyt tää

luistelukenttä pienempiä lapsia varten. 

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

luistelupaikalle on noin 2 km matka.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: Lempäälän kunta ja Kuljun Asemakylän omakotiyhdistys

yhdessä toteuttaisivat. 10 000 eurolla hanketta pyöritettäisiin useiden vuosien ajan. 

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, mitä idean toteuttaminen voisi maksaa.

59. "Luistinrata perheille ja pienemmille lapsille"

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen 

nimellä Luistinrata perheille ja pienemmille lapsille 

(äänestysnumero 2).



Kuvaile ideaasi: Kelhonkoulun yhteydessä on makkaranpaistopaikka, jossa ei ole mitään penkkejä eikä katosta. Vanhempainyhdistys on 

hiljattain rakentanut koulun pihan ja makkaranpaistopaikan yhteyteen frisbeegolfradan. Nyt olisi tavoite tehdä koulun takapihasta puistomaisempi 
ja rakentaa makkarapaistopaikkaan grillikatos penkkeineen. 

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Grillikatos olisi hyvin paljon hyödyntänyt pieniä koululaisia. Tämän 
lisäksi ajattelen että kyläkoulu on kylän sydän, se olisi todella hieno paikka kaikille kylän asukkaille ja frisbeegolfradan käyttäjille. Myös se 
hyödyntäisi näitä pienten lasten vanhempia, jotka käyvät leikkimässä koulunpihassa lastensa kanssa. Grillikatos sijaitsisi myös jääkentän 

läheisyydessä (ja ulkojää on suosiossa sekä pienillä että aikuisilla), siellä olisi mukava juoda kaakaot ja paistaa makkarat. Olisi hienoa että 
ylläpidetään elämää pienissä

Lempäälän kylissä, luodaan omat aktiviteetit ja mukavuudet. 

Idean sijainti: Kelhon koulun takana oleva makkaranpaistopaikka.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Yhdistys toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: Kelhonkoulun vanhempainyhdistyksellä on jo hienoa
kokemusta frisbeegolfradan rakentamisesta talkoovoimin. 

Grillikatoksen tilaisimme valmispakettina ja pystyttäisimme talkoillen.

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 4001 - 7000 euroa

60. Rakennetaan "kylän sydän" kivaksi paikaksi.

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen 

nimellä Rakennetaan "kylän sydän" kivaksi paikaksi 

(äänestysnumero 6).



Kuvaile ideaasi: Sääksjärven alueelle tulisi rakentaa skeittiparkki, jossa nuoret viihtyisivät ja voisivat 

harrastaen tavata toisiaan. Tällä hetkellä Sääksjärvellä on hyvin rajallisesti sellaisia paikkoja, joihin nuoret 

voivat kerääntyä mielekkään tekemisen ääreen. Nykyinen tekonurmikenttä ja talvella luistelukenttä ovat 

jatkuvasti varattuina, eikä paikalla ole juurikaan tilaa vapaasti harrastaville nuorille.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Sääksjärven koulun 

henkilökunnan ja vanhempainyhdistyksen korviin on kantautunut huoli Sääksjärven nuorten vapaa-ajan 

vietosta. Jotta nuorille löytyisi vaihtoehtoista, mielekkäämpää ajanvietettä, tulisi Sääksjärven alueelle rakentaa 

sellainen paikka, missä nuoret viihtyisivät harrastaen jotakin. Tästä hyötyisi pitkälti koko Sääksjärven alue ja 

viihtyvyys alueella kasvaisi. Pitkällä tähtäimellä idea sopii yhteen myös Sääksjärven yleissuunnitelman 

tavoitteiden kanssa.

Idean sijainti: Sääksjärvelle

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta:

7001 - 10 000 euroa

61. Sääksin skeitti.

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, HINTA YLITTÄÄ 10 000 EURON 

BUDJETIN

Kiitos ideasta! Voi kunpa voisimmekin toteuttaa sen. Tässä Idearaha-

pilotissa ideaa ei jalosteta eteenpäin, sillä sen toteuttaminen ylittää 

Idearaha-pilottiin varatun 10 000 euron määrärahan.

Ei kannata lannistua - ensi kevään Idearaha-kierroksella jaetaan 65 000 

euroa! Seuraa kunnan ilmoittelua ja varmista, että ideasi on mukana 

keväällä isompien summien ollessa jaossa.

Tiesitkö muuten, että Lempäälän kunta suunnittelee jo tällä hetkellä 

Halkolannotkoon skeittiparkkia?



Kuvaile ideaasi: Lempäälän Reko myymälä. Täältä löytyy paikallisia elintarvikkeita edulliseen hintaan. Tuottajille reilu palkka 

omasta työstään ja kuntalaisille puhdasta lähiruokaa ilman välikäsiä. Loistava mahdollisuus tuottajille kuin myös kunnalle. 

Viime vuosina yhä suosituimman Reko ringin tuotteet saatavilla yhdestä myymälästä. Myymälä tuo turvaa esimerkiksi lihan, 

kananmunien, viljan ja vihannesten tuottajille, joista monet ovat lopettamisuhan alla myynnin kannattamattomuuden vuoksi. 

Myynti olisi katteetonta ja koko tuotto menisi siis suoraa tuotteen valmistajalle. Tuottajat toisivat tuotteensa valmiiksi pakattuna 

ja hinnoiteltuina suoraa kylmätiskiin tai myyntipöydälle. Ehdottaisin paikaksi Lempäälä-talon Infopisteen viereistä tilaa. 

Tuotteet voisi maksaa Lempäälä-talon infopisteeseen. Kunta tilittäisi myynnit tuottajille.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: Kunnalle tämä jatkuvasti suositumpi 

kaupankäynti toisi näkyvyyttä, suosiota ja asiakkaita sekä Lempäälän kunnan alueelta että myös varmasti lähikunnista. Tässä 

voisi olla myös yksi positiivinen lisäsyy valita muuttotilanteessa Lempäälä uudeksi kotikunnaksi.

Idean sijainti: Lempäälä-talo, tiloja reilusti ja maksujärjestelmäkin valmiina

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: Alle 1 000 euroa

62. Reko myymälä

IDEAN MATKA PÄÄTTYY TÄHÄN, IDEA ON KUNNAN 

KRITEERIEN VASTAINEN

Kiitos osallistumisesta! Idearaha-pilotissa kaikki ideat arvioidaan 

kunnan kriteerejä vasten. Idea ei läpäissyt tätä vaihetta, sillä 

idea johtaisi vakituisen henkilökunnan palkkaamiseen.

Muistathan, että keväällä 2023 on taas uusi mahdollisuus jättää 

Idearaha-ideoita. 



Kuvaile ideaasi: Levähdyspaikka. Kaikenikäisille lempääläisille

tarkoitettu tila arjen keskellä rauhoittumiseen kristillisten arvojen 
ympäröimänä. Jokainen on tervetullut tähän turvalliseen tilaan 
omana itsenään. Kahvittelutila, leikkitila sekä tila läksyjen 

tekemiselle ja lukemiselle. Nuoremmille tarjolla maksuttomasti 
esimerkiksi apua läksyjen teossa ja mahdollisuus leikkiä yksin tai 

kaverin kanssa. Tarjolla olisi myös välipalaa koulun jälkeen mikäli 
vanhemmat ovat pidempään töissä. Vanhemmille ihmisille löytyisi 
myös mahdollisuus rauhoittua arjen keskellä. Täällä on jokaiselle 

niin vanhoille kuin nuorelle mahdollisuus poiketa kahvilla tai 
pienellä välipalalla huomattavan edullisesti. Ehdotan pienille 

lapsille ilmaista välipalaa. Kahvilatuotteissa olisi pieni kate, jolla 
olisi mahdollista kattaa käyttökulujen kustannukset. Kunta 
maksaisi loput ja voisi tehdä Flemm´sinkanssa sopimuksen 

välipala/kahvijutuista. Tilat olisivat Lempäälä-talossa. Täältä 
löytyisi siis ruokaa jokaisen hengelle ja vatsalle. Idean 

toteuttaminen vaatisi työntekijöitä, joka ei kriteerien mukaan ollut 

sallittu. Idean toteuttamista voisi ehkä kuitenkin harkita.

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

niin paljoa yksinoloa kotona. Vanhoille ihmisille seuraa, ajankulua. 

Idean sijainti: Lempäälä-talo

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, mitä idean 
toteuttaminen voisi maksaa.

63. Levähdyspaikka

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen 

nimellä Levähdyspaikka lapsille ja nuorille 

(äänestysnumero 17).

Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat 

ideointivaiheessa jätetyt ideat: 64. Levähdyspaikka ja 65. 

Levähdyspaikka.



Kuvaile ideaasi: Levähdyspaikka. Kaikenikäisille lempääläläisille 

tarkoitettu tila arjen keskellä rauhoittumiseen kristillisten arvojen 
ympäröimänä. Jokainen on tervetullut tähän turvalliseen tilaan 
omana itsenään. Kahvittelutila, leikkitila sekä tila läksyjen 

tekemiselle ja lukemiselle. Nuoremmille tarjolla maksuttomasti 
esimerkiksi apua läksyjen teossa ja mahdollisuus leikkiä yksin tai 

kaverin kanssa. Pienille lapsille tarjolla olisi myös ilmaiseksi 
välipalaa.
Vanhemmille löytyy myös mahdollisuus rauhoittua arjen keskellä. 

Täällä on jokaiselle niin vanhoille kuin nuorelle mahdollisuus 
poiketa kahvilla tai pienellä välipalalla huomattavan edullisesti. 

Tuotteissa olisi pieni kate, jolla mahdollistetaan käyttökulujen 
kustannuksia ja kunta maksaisi loput. Tilat löytyisivät Lempäälä 
talosta ja kunta tekisi sopimuksen Flemm´sinkanssa välipaloista 

ja kahvi jutuista. Täältä löytyy siis ruokaa jokaisen hengelle ja 
vatsalle. Tämä idea vaatisi työntekijöitä joka oli kielletty 

kriteereissä. Mutta voisihan ideaa kuitenkin harkita ja kehitellä.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten 

hyvinvointia: Idea toisi turvaa pienille lapsille, kotona yksinoloa 
ei tulisi niin paljoa. Vanhoille ihmisille se toisi seuraa ja mukavaa 
yhdessäoloa. Kaikille hengen ja ruumiin ravintoa. Lempäälä-talo 

tulisi monipuolisempaan käyttöön.

Idean sijainti: Lempäälä-talo

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: En osaa arvioida, mitä 

idean toteuttaminen voisi maksaa.

64. Levähdyspaikka

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen 

nimellä Levähdyspaikka lapsille ja nuorille 

(äänestysnumero 17).

Äänestykseen etenevä idea yhdistää seuraavat 

ideointivaiheessa jätetyt ideat: 64. Levähdyspaikka ja 65. 

Levähdyspaikka.



Kuvaile ideaasi: Sääksjärven S-Marketin vieressä 

olevalle tyhjälle hiekkakentälle. (Entiselle Pilkkeen 
kohdalle) joulun ihmemaa. Joulun ihmemaasta löytyisi 
mm. luistelukenttää lapsille ja perheille, lähiruokaa 

toriajatuksella (mm. "Joulupukin siivet tarjoilee 
soossipojat") yms. Jokin valopolku tai joulupukin 

rekiretki käyttäen Sääksjärven lähiluontoa hyödyksi. 
Pop up tyylinen. 

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää 
lempääläläisten hyvinvointia: Idean hyödyt:

- Lempäälän yritykset tuottamaan kunnalla veroeuroja
- Kuntarajat ylittävää toimintaa, kun toteutus on tehty 
hyvin ja paikkana nimenomaan Sääksjärvi eikä 

Lempäälän keskusta. Lempäälän keskusta on liian 
kaukana Tampereelta ja Pirkkalasta. 

- Vuoden kovin joulushow Lempäälässä: joulupukki 
tavattavissa koko kaksi viikkoa. Muori jakaa kanelipullia 
ja lapset saa ottaa kuvia Joulupukin ja tonttujen kanssa. 

Perheille luistelurataa ja valopolkua.

- Toimintaan kannattaisi ehdottomasti valjastaa 

vähävaraisten auttaminen vaikeassa taloudellisessa 
tilanteessa. Tähän voisi osallistua kunta etunenässä 
yritysten kanssa.

Idean sijainti: Sääksjärven S-Marketin vieressä 
olevalle tyhjälle hiekkakentälle. Reki/valo show 

Sääksjärven luontoon esim. Kuntoladun maastoon 
tulevalle Sääksjärven junan paikallispysäkin maastoon.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta toteuttaa.

Tarkennus idean toteuttamiseksi:

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 1001 - 4000 

euroa

65. Joulun ihmemaa -voi miten ihanaa on viettää joulukuuta 

Lempäälässä!

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen 

nimellä Talven ihmemaa (äänestysnumero 15).

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!



Kuvaile ideaasi: Luonto- ja virkistysraitin kunnostaminen kuntakeskuksen läheisyyteen. 
Kulkuyhteyden rakentaminen Turkutien bussipysäkiltä olemassa olevalle tieuralle sekä tiepohjan 
parantaminen apuvälineillä liikkumisen vaatimalla tavalla ovat mittavin muutostarve. Penkkejä ja 

pöytiä tarvitaan muutamiin kohtiin raitin varteen samoin bajamaja ja seurantakamerat. Hyvät 
opasteet sekä kieltotaulut mm. kulkuneuvojen käytön rajoittamiseksi ainoastaan 

liikuntarajoitteisten tarvitsemiin välineisiin sekä käytettävissä olevan alueen rajaamiseksi. 
Luontokohteiden havaitsemista ja tunnistamista varten voisi ehkä tarvita opasteita. Idea tarkoittaa 
hankkeen suunnittelua ja toteutukseen haetaan ensivuoden idearahaa. Idea rakentuu 

Vammaisneuvoston, Seniorineuvoston, Nuorisovaltuuston ja Lempäälän 
ympäristönsuojeluyhdistyksen yhteiseen tarvekartoitukseen.

Idean parhaat puolet ja miten idea edistää lempääläläisten hyvinvointia: 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. 

Hyvä saavutettavuus ja esteettömyys houkuttaa heitäkin, jotka pääsisivät kulkuneuvoilla 
kauemmaksikin. Luontoraitti voisi mahdollistaa eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kohtaamisia.

Bussipysäkki ja juna-asema ovat lähellä, ja jopa veneellä pääsee, jos rannassa olisi laituri. 
Luontoraitilla voi kauempaakin poiketa virkistäytymässä kauppa- ja muulla asiointikäynnillä taikka 

ihan muuten vaan.

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.

Idean sijainti: Ahtialanjärven länsipuolella sijaitsevan peltoaukean pohjoispuolella olevaan 

metsikköön Soravuoren eteläpuolelle Piippo Oyj:n omistamalla kiinteistöllä 418-431-3-33 olevaa 
tieuraa hyödyntäen. Yhtiöltä on lupa suunnitteluun. Alueelle voi järjestää pääsyn vanhan 

Turuntien bussipysäkiltä, jolta on hyvät yhteydet kunnan keskustaan. Mahdollisesti 
kuntakeskuksesta voisi löytyä luontoraitille myös muu vastaava paikka, mikäli ehdotetulle paikalle 
on jotain esteitä, jotka nyt eivät ole tiedossa.

Ehdotus idean toteuttajaksi: Kunta ja yhdistys toteuttaa yhteistyössä.

Tarkennus idean toteuttamiseksi: Toteutuksessa voidaan osallistaa useita toimijoita. Kunta on 
toteuttajana ja asiantuntijoina voidaan käyttää Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistyksen, 

järjestöjen ja aktiivisten ihmisten sekä vammais- ja seniorineuvoston sekä nuorisovaltuuston 
jäseniä. Idearahaa haetaan suunnittelun toteuttamiseen. Toteuttamisen rahoitustarve selviää 

suunnitelman laatimisen yhteydessä.

Arvio idean toteuttamisen arvosta: 4001 - 7000 euroa

66. "Lempoisten luontoraitti. Tällä Ahtialanjärven maisemaan 

sijoittuvalla alueella kirkkoherramme Erik Ednerin on voinut 

nähdä kulkevan jo 1700 luvulla."

IDEA ON MUKANA ÄÄNESTYKSESSÄ!

Hieno idea! Ideaasi käsiteltiin kuntalaisille avoimessa 

jatkokehittämisen työpajassa. Idea etenee äänestykseen nimellä 

Lempäälän Lumoa – Lempoisten luontoraitti ja luonnon 

monimuotoisuuden edistäminen keskusta-alueella 

(äänestysnumero 5).

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


