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HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUNNASSA YLEISESTI 

Kuntalain mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on 

kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolaissa määritellään laajasti kunnan 

tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen työtä tehdään yli hallintokuntarajojen yhteistyössä. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueiden järjestettäväksi, 

mutta vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy 

kunnilla.  

Kuntien palkitseminen vaikuttavasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on 

tärkeää, koska hyvinvoiva väestö on elinvoimaisen kunnan ja maakunnan 

edellytys. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun 

hillitseminen vaatii, että hyvinvointia ja terveyttä edistetään laajalti ihmisten 

arkiympäristöissä.   

Edellytyksiä väestön hyvinvoinnille ja terveydelle luovat koulutus, liikunta-, 

ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt sekä monet muut 

kunnan tehtävät. 
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Hyvinvoinnin suunnitelmaa on laadittu yhdessä tulevan kuntastrategian kanssa.  

 

 

Hyte-kertoimen mukainen rahoitus tulee kuntiin vuonna 2023. 
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ALAVIESKAN HYVINVOINTIKERTOMUS 2021 

 

Vuosi 2021 oli toinen poikkeuksellinen vuosi edellisen perään. Maaliskuussa 
2020 Covid 19 -pandemia levisi Suomeen. Vuonna 2021 olemme eläneet 
pandemian aalloissa. Hetkittäin toimintaa on rajattu rajoituksin ja suosituksin 
voimakkaasti, välillä vähemmän.  
 
Tämä on tuonut haasteita toiminnan toteuttamiseen. Olosuhteet ovat vaatineet 
kaikilta toimijoilta muutoksia toiminnassa ja uusien toimintamuotojen luomista 
sekä toteuttamista. Poikkeukselliset olosuhteet tekevät myös tilinpäätöksen 
vertailun mahdottomaksi. 
 
Henkilöstö on toiminut nopeasti sekä joustavasti muuttuvissa tilanteissa. 
Henkilöstö on tuonut toimintaan uusia luovia ratkaisuja sekä osoittanut 
vastuuntuntoa vaativassa tilanteessa. Henkilöstön voimavarat ovat olleet 
koetuksella pandemian tuomien haasteiden vuoksi. 
 

 

 

 

Sairauspoissaolomäärät henkilöstössä 

ovat kasvaneet. Kasvun selittää 

valtakunnallisesti tiukentuneet ohjeet, 

joiden mukaan kotiin on jäätävä 

vähäisilläkin flunssan oireilla. 

Koronatestin oli oltava negatiivinen 

ennen töihin paluuta.  

 

Koulutuksia on tarjottu henkilöstölle ja 

henkilöstö on niihin osallistunut. 

Työnkiertoa on mahdollisuuksien 

mukaan tarjottu. TYHY-iltapäivä on 

toteutettu.
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SIVISTYSPALVELUT 

 

HYTE-työryhmä 

HYTE-työryhmä koordinoi kunnan HYTE-viikon toimintoja sekä vastaa kunnan 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä. 

HYTE-työryhmä kokoontui 4 kertaa. Keväällä 2021 puheenjohtaja toimi Jani 

Isokääntä. Valtuustokauden vaihduttua syksyllä 2021 kahdessa viimeisessä 

kokouksessa puheenjohtajana toimi Riikka Rajala-Ruskela. 

Kunnan hyvinvointisuunnitelmaa on ryhdytty laatimaan syksyllä 2021 

kuntastrategia kanssa saamaa matkaa kuntalaisia osallistaen. 

Hyvinvointisuunnitelma hyväksytään vuosille 2022–2025 vuoden 2022 aikana. 

Alavieskaan on luotu ja otettu 

käyttöön Hyvinvointia Ala-

vieskaan –logo. Hyvinvointia 

Alavieskaan –logon tarkoitus 

on tehdä näkyväksi hyvin-

vointia ja terveyttä edistävää 

toimintaa Alavieskassa.  

Logoa saavat käyttää kaikki 

kunnan, järjestöjen ja 

yksityiset toimijat Alavieskan 

kunnassa järjestettävässä 

hyvinvointia ja terveyttä 

edistävässä työssä. 

 

Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatuspalveluja tarjottiin lain mukaisesti päiväkodeissa, 

perhepäivähoidossa, ja yksityisissä palveluissa. Palvelujen kysyntä ja olemassa 

olevien varhaiskasvatuspaikkojen täyttöaste on palautunut vuoden 2020 

pudotuksesta normaaliin. Ainoastaan lasten sairaspoissaolot ovat olleet jonkin 

verran pitempikestoisia. Kesäajan toimintaa oli vain yhdessä päivystävässä 

yksikössä Keltasirkun päiväkodin laajennusosan pohjatöiden käynnistyttyä. 

Piha-alue on ollut supistettuna rakennustyömaan takia koko loppuvuoden.  
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Uusia hakemuksia otettiin vastaan 26. Kaikille lapsille paikka on järjestynyt. Kuusi 

uutta lasta on aloittanut yksityisessä yksikössä ja heille on myönnetty 

palveluseteli. Palvelusetelipäätöksiä on tehty kaikkiaan 52, muutokset mukaan 

luettuina.        

Syntyvyyden lasku alkaa näkyä varhaiskasvatuksessa, vuonna 2020 syntyneistä 

lapsista vain viisi on varhaiskasvatuksessa 31.12.2021. 

 

Varhaiskasvatuspalveluissa ja kuntamme 

LAPE-työssä on kiinnitetty huomiota 

huoltajien osallisuuteen ja varhaiseen 

tukeen perheissä. Perheparkki toimi 

avoimena kohtaamispaikkana, jota 

järjestettiin yhteistyössä kolmannen 

sektorin toimijoiden, kuten Viri, srk, 4H 

sekä MLL, kanssa. Perheparkki toimi 

avoimena kohtaamispaikkana keväällä ja 

syksyllä muutamia kertoja yhteistyössä 

kolmannen sektorin toimijoiden kesken.  

Lapset puheeksi keskusteluja käydään 

varhaiskasvatuksessa 3- vuotiaiden kanssa 

ja tarvittaessa muissakin huolitilanteissa. 

1.3.2021 otettiin käyttöön uusi 

asiakastietojärjestelmä Daisy, While on the 

Move. Huoltajille järjestettiin perehdytystä 

Teams- vanhempainiltojen muodossa. 

Järjestelmä on todettu toimivaksi.  

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut on ostettu 1.9.2020 alkaen 

yksityiseltä toimijalta, koska avoinna olleeseen erityisopettajan tehtävään ei 

saatu hakijoita. 

Valtion erityisavustuksella Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisääminen 

kunnassamme lapsiperheissä ja varhaisen tuen tarjoaminen 

lapsiperhepalveluissa elokuusta 2021 alkaen on tarjottu varhaiskasvatuksen 

sosionomin palveluja lapsille ja perheille. 

Erittäin merkittävä asia on, että Keltasirkun päiväkodin laajennus suunniteltiin 

valmiiksi ja urakka toteutetaan vuosina 2021–2022. 
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Esi- ja perusopetus 

Esi- ja perusopetus järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti kunnassamme. 

Koronapandemia loi erityisiä turvatoimivaatimuksia opetuksen järjestämiseen 

esi- ja perusopetuksessa kuten toimien porrastamista ja yleisötilaisuuksista 

luopumista. Lähiopetus pystyttiin onneksi järjestämään lähiopetuksessa erityisin 

turvaohjein. Ruokailuja porrastettiin sekä käsien pesua tehostettiin. Vahva 

maskisuositus oli käytössä koko koulun henkilökunnan ja ajoittain oppilaiden 

osalta aika ajoin, koronatilanteen takia, Kallion peruspalvelukuntayhtymän ja 

OYS:n koordinaatioryhmän ohjeiden mukaisesti. 

Liikkuva koulu -tapahtumia 

järjestettiin koronarajoitukset 

huomioiden. Liikkuva koulutiimi on 

toiminut säännöllisesti. Pitkät 

välitunnit ovat haasteellisia järjestää 

koko koulua koskeviksi, mutta 

opettajat saavat halutessaan pitää 

pitkän välitunnin parhaaksi 

katsomanaan ajankohtana. 

KiVa-tiimi kokoontuu kiusaamis- 

tapahtumien selvittämiseen tarvit-

taessa. Tapaukset ohjautuvat tiimille 

opettajajohtoisesti tai huoltajan 

ilmoituksella. KiVa-tunteja 

järjestetään luokilla 1,4 ja 7. 

Koulussa toimii monia erilaisia kerhoja 0–9 –luokkalaisille heti koulupäivän 

päätyttyä. Kerhojen vetäjät ovat joko koulun henkilökuntaa tai kolmannen 

sektorin toimijoita.  

Osa kerhoista ei toteutunut osallistujien puuttuessa. Vaikeinta on saada 

yläkouluikäiset kerhoihin mukaan. Kerhoihin on käytetty Kerhotoiminnan 

kehittämisrahaa sekä Mun harrastus- Alavieska harrastaa Harrastamisen 

Suomen mallin rahoitusta. 

Yhtenäiskoulun tekniseen työtilaan tilattiin uusia laitteita sekä uusittiin vanhoja. 

Kilpailutus tehtiin julkisena kilpailutuksena. Tarjouksia saatiin kolmelta 

yritykseltä. Toimittajaksi valittiin SC-Macc & Linqua Oy. 

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu n. kolmen viikon välein, 

ruokatoimikunta tarvittaessa. Tukioppilaille on oma kerho. Oppilaskunnat ovat 

toimineet ahkerasti, vaikka koronarajoitukset ovat vaikeuttaneet tapahtumien 

järjestämistä yli luokkarajojen. 
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Koulupsykologipalveluita järjestetään ostopalveluna säännöllisesti 

lukukausittain. Tämä pitää sisällään viiden oppilaan testaamista lukukaudessa. 

Määrä ei ole riittävä, testauksen ja muun psykologisen tuen tarpeessa on 

enemmän oppilaita. 

Koulupsyykkari aloitti toimintansa 12.8.2020 ja toimi koululla myös vuonna 2021 

Kallion peruspalvelukuntayhtymän järjestämänä toimintana. 

Kehitetään yhteistyö- ja rajapintaprosesseja Kalloin peruspalvelukuntayhtymän 

kanssa. Kehittämistyö on aloitettu vuonna 2021 neljässä eri työryhmässä Kallion 

peruspalvelukuntayhtymän ja Kallion kuntien sivistyspalvelujen henkilöstön 

kanssa. Kehitystyö jatkuu edelleen. Kehittämistyössä luodaan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen sekä kuntien sivistyspalveluiden toimijoille yhteisiä 

toimintamalleja alueellemme koskien lapsia ja nuoria. Toimintamallit otetaan 

käyttöön vuonna 2022. 

Kaikki 9.lk oppilaat sijoittuivat jatko-opintoihin eikä heidän 

ohjaustoiminnallensa ole ollut tarvetta. Perusopetuksen oppilaanohjaaja on 

vastuuhenkilö kunnassa 2. asteen oppivelvollisten valvonta ja ohjaustyössä. Hän 

seuraa tilannetta oppilaiden osalta Valpas-järjestelmän kautta. 

Yksilö- ja starttivalmennus sekä Etsivä 

nuorisotyö toimii kunnassamme 

Jelppiverkon kautta. Emme saaneet 

valtionavustushakukelpoisuutta 

yksilö- ja starttivalmennukseen 

kolmen muun pienen kunnan kanssa 

joulun alla 2021. Haimme joulukuussa 

2021 rahoitusta Jelppiverkon etsivän 

nuorisotyön järjestämiseen 

yhteistyössä Merijärven kanssa.  

Tsemppaa ja kuuntele mua! -

koulunuorisotyöhanke on toteutunut 

hyvin. Yhteistyötä on tehty Merijärven 

kanssa ansiokkaasti. Käytänteitä 

toiminnan kehittämiseksi on luotu. 

Koulunuorisotyöntekijä on koululla 

torstaisin ja perjantaisin. Hanke jatkuu 

vuoden 2022 marraskuulle.
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Kansalaisopisto 

Kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä Alavieskan kunnalla, Sievin kunnalla 

ja Ylivieskan kaupungilla on yhteistoimintasopimus, jonka mukaan kustannukset 

jaetaan kunnassa toteutuneiden opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun 

kansalaisopisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva 

oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja 

kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.  

Kevätlukukausi 2021 käynnistyi tiukoin koronarajoituksin ja vallitsevan 

koronatilanteen takia opiston opinto-opasta painatettiin kaiken kaikkiaan vain 

3000 kappaletta ja jakelupisteinä Alavieskassa olivat ST 1 ja Alavieskan kirjasto. 

Kevätlukukauden alkaessa opinto-oppaan tiedot olivat jo pääosin 

vanhentuneet, sillä lähiopetuskielto oli voimassa ja näin ollen opetusta voitiin 

antaa vain etä- ja yksilöopetuksena. Kevään koronatilannetta ennakoiden 

olimme laajentaneet verkkokurssitarjontaamme, joka saikin varsin hyvän 

vastaanoton. 

Tiistaina 26.1.2021 saimme luvan aloittaa alle 18-vuotiaiden ryhmäopetuksen 

maksimissaan 10 hengen ryhmässä (9 oppilasta ja opettaja). Etäopetukseen 

soveltumattomien kurssien aloittamista siirrettiin eteenpäin. Kevätlukukausi yli 

18-vuotiaiden lähiopetuksena käynnistyi lopulta vasta ma 6.4.2021 pois lukien 

aikuisten liikunnalliset ryhmät, kuoro-opetus ja isot orkesterit. Päätöksellä oli 

merkittävä vaikutus opiston opiskelijamääriin ja kurssimaksutuottoihin. 

Tartuntataudeista vastaavan lääkärin ohjeistuksen mukaisesti opiskelijoiden 

välille tuli voida muodostaa 2,5 metrin turvavälit, joten ryhmäkokoja jouduttiin 

entisestäänkin pienentämään ja jo kursseille ilmoittautuneita jouduttiin 

jättämään pois. Karsinta tehtiin ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisäksi 

jokainen kurssilainen sai ennen kurssin alkua koronaturvaohjeet turvallisen 

oppimisympäristön varmistamiseksi ja maskisuositus oli voimassa yli 12-

vuotiaille.  

Lukuisten aloittamissiirtojen ja aikataulumuutosten 

takia varsin moni kursseille ilmoittautunut perui 

tulonsa kokonaan ja poikkeuksellisesti opiston 

kevätlukukausi päättyi vasta su 13.6.2021.  

Syksy 2021 käynnistyi lähiopetuksena edelleenkin 

tiukoin koronaturvaohjein ja 2 metrin 

turvavälivaatimuksin, joten ryhmäkoot olivat 

edelleenkin varsin pieniä. Merkille pantavaa oli, että 

opettajien saatavuus oli ongelmallista ja kaikkiin 

ryhmiin emme onnistuneet saamaan lainkaan 

opettajaa. Alueen koronatilanne vaikutti huomattavasti ilmoittautuneiden 

määriin ja koronatapausten lisäännyttyä kurssiperuutuksia tuli huomattavasti.  
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Kokonaisuutena vuosi 2021 oli Covid-19 pandemian takia poikkeuksellisen 

rankka ja vaati pitkämielisyyttä niin opiskelijoiltamme kuin 

opetushenkilöstöltämme. 

 

Musiikkiopisto 

Musiikkiopiston toiminnan järjestämisestä on sovittu yhteistyössä Ylivieskan 

kaupungin, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin kuntien kanssa. 

Kustannukset jaetaan pidettyjen opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun 

musiikkiopisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa 

musiikin perusopetusta sekä lisäksi järjestää konsertteja ja muuta 

musiikkikulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa. 

Musiikkiopistossa opiskeli vuonna 2021 yhteensä 699 oppilasta, joista musiikin 

perus- ja syventävissä opinnoissa 378 oppilasta ja varhaisiän 

musiikkikasvatuksessa 321 oppilasta (musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus). 

 

Musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta annettiin yhteensä 

17 080 tuntia. Viikkotuntimäärä oli 488 ja opetusviikkoja 35. Musiikkiopiston 

keskimääräinen viikkotuntimäärä vuonna 2021 Alavieskassa oli 31,15 tuntia/vko. 

Alavieskan opetuspisteessä opiskeli kevätlukukaudella 2021 yhteensä 51 

oppilasta, joista varsinaisia oppilaita 28 ja varhaisiän musiikkikasvatuksen 

oppilaita 23. Syyslukukaudella oppilaita oli yhteensä 45, varsinaisia oppilaita 25 

ja loput 20 musiikkileikkikoulussa ja valmennusoppilaina. 

Alavieskassa pidettiin viisi musiikkiopiston konserttia. Lisäksi järjestettiin 

pienimuotoisia soittajaisia, jossa vain opettajat ja oppilaat olivat läsnä. 
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Koronarajoitukset vaikuttivat konserttien toteuttamiseen. Alavieskan 

toimipisteen johtajana toimi kevätlukukaudella pianonsoitonopettaja Kirsi Anias 

ja syyslukukaudella pianonsoitonopettaja Johanna Tilus. 

 

Kirjastopalvelut  

Kirjasto tarjosi palveluita ympäri vuoden hankalasta korona-ajasta riippumatta, 

vain koulukirjaston toimintaa jouduttiin osittain supistamaan. Toukokuussa 

2021 kirjasto oli kiinni kaksi viikkoa tietokantakonvertoinnin takia (Joki-

kirjastojen yhteinen tietokanta). Kotipalvelu on toiminut koko vuoden. 

Kirjastokokoelmaa on täydennetty hankinnoin, mutta myös vanhojen niteiden 

poistoon käytettiin aikaa. Kirjastopalvelu on saanut edelleen kiittävää palautetta 

asiakkailtaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjaston henkilöstöresurssi on tiukka. 

Pitkiltä sairauslomilta vältyttiin. Kesällä 

palkattiin henkilö kahdeksi viikoksi 

vuosilomien aiheuttamaa 

henkilöstövajausta paikkaamaan.  

Täydennyskoulutukset suoritettiin 

etäyhteyksin, paitsi EA-koulutus.   

 

Tiekkö- ja Kiri-kirjastot sekä Reisjärven kunnankirjasto aloittivat toukokuussa 

Joki-kirjastoina. Uusi kirjastokimppa loi yhteiset, yhdenvertaiset käyttösäännöt. 

Yhteistyössä hankittiin yhteinen kirjastokortti ja markkinointimateriaaleja. 

Tehtiin myös kuljetuslogistiikkakilpailutus ja uusi sopimus tuli voimaan 

tammikuussa 2022. Joki-kirjastoilla on myös yhteinen, kilpailutettu 

aineistonhankintasopimus.   
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Lukemisen edistäminen kärsi 

pandemiavuodesta. Satutunteja 

järjestettiin vain kevätkaudella Teamsin 

kautta ja syksyllä kirjastossa. 

Kirjavinkkauksia ja kirjailijavierailuja 

vain muutama koko vuonna.  

 

Haapaveden, Pyhännän ja Alavieskan 

Avin rahoittama, yhteinen hanke 

Aakkoslaukku palkkasi 

hanketyöntekijän, joka teki 

saduttamisvierailuja Alavieskan 

päiväkodeissa ja kirjastossa.  

 

Kirjasto osallistui HYTE-viikkoon 

tarjoamalla peruspalvelut. Tapahtu- 

mia ei järjestetty. 

 

Alavieskan kirjasto on tehnyt marraskuussa AVI:lle hankehakemuksen, joka 

rahoituksen saadessaan keskittyisi kaikenikäisten kirjavinkkaukseen. Joki-

kirjastot eivät tehneet yhteistä hankehakemusta. 

Uusi, sähköistetty asiakaspalvelutiski hankittiin investointirahalla heinäkuussa 

2021. 

 

Vapaa-aika ja nuorisotyö 

 

Kaikki nuorisotoiminta on ennaltaehkäisevää sekä päihteetöntä toimintaa. 

Vapaa-aikaohjaaja ja nuorisovaltuuston edustaja osallistuivat HYTE-työryhmän 

toimintaan. Nuorisotoimi järjesti nuorille HYTE-viikolla kohdennettua ohjelmaa 

Nuoppari-illoissa. 

Vapaa-aikaohjaaja koordinoi koulunuorisotyötä ja järjesti kaksi kertaa vuodessa 

yhtenäiskoulun ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyöpalaverin ja 

päivitti vuosikellon.  

Koulunuorisotyöhön haimme ja saimme Pohjois-Pohjanmaan AVI:n myöntämää 

hankerahaa, jonka avulla koulunuorisotyötä kehitetään yhteistyössä Merijärven 
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kunnan kanssa. Vuonna 2020 teimme valmistelevat työt, suunnitelmat ja 

yhteistyösopimuksen. Hanke alkoi vuoden 2021 alusta alkaen. 

Nuorisovaltuustolla toinen toimintakausi loppui keväällä 2021. Kolmas 

toimikausi alkoi syksyllä 2021. Kokoukset järjestettiin säännöllisesti lähi- tai 

etäkokouksina. Nuorisovaltuustotyötä ohjaa vapaa-aikaohjaaja. Pohjois-

Pohjanmaan maakunnalliseen nuorisovaltuustoon jäsenen ja varajäsenen 

nimettiin sekä toimintaan osallistuttiin vuonna 2021. 

Jelppiverkko toteuttaa alueellisesti etsivää nuorisotyötä Alavieskassa. Ohjaamo-

palvelut löytyvät Ylivieskasta ja Kalajoelta. Toimintaa on toteutettu kahdeksan 

kunnan hankeen kautta ostopalveluna. Hanketta hallinnoi Oulaisten kaupunki, 

jossa työskentelee Jelppiverkon hanketyöntekijä. Jelppiverkon etsivä 

nuorisotyöntekijä työskenteli Alavieskassa 0,2 HTV ostopalveluna Ylivieskasta. 

Yksilö- ja starttivalmentaja työskenteli Alavieskassa 0,5 HTV työajalla 

ostopalveluna Kalajoelta.  

Joulukuussa 2021 saimme päätöksen, jonka mukaan menetimme oikeuden 

hakea valtionavustusta yksilö- ja starttivalmennuksen järjestämiseen. Päätös 

estää meitä ostamasta palvelua muista kunnista. 

Nuorisotyöstä vastaa vapaa-

aikaohjaaja, jolla vakituinen 

työsuhde. Lisäksi Nuopparilla kaksi 

määräaikaista iltaohjaajaa yhteensä 

n.  30 h/vko työajalla. Iltaohjaajissa 

on ollut vaihtuvuutta.  

Nuorisotyön tekemistä on lisätty eri 

some-alustoilla. 

Mininuoppis-toimintaa on järjestetty 

keväällä ja syksyllä 5. ja 6. luokan 

oppilaille. Lisäksi koulunuorisotyötä 

myös kohdennettu tarpeen mukaan 

näihin luokkiin. 

 

 

 

Kunta järjesti monenlaista vapaa-aikatoimintaa vuoden aika eri ikäisille. Osa 

toiminnoista on kuvattu kulttuurin ja liikunnan palvelualueilla. Kunnassa 
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aloitettiin uusi perinne ikääntyvien joulukahvit joulukuussa, joihin kutsuttiin 

kaksi ikäluokkaa, vuonna 1953 ja 1943 syntyneet kuntalaiset. 

Museo 

Kotiseutumuseo oli avoinna vieraille kuukauden ajan viitenä päivänä viikossa, 

paitsi Alavieska-viikolla museo oli avoinna joka päivä. Museoon palkattiin 

asiantuntevat oppaat. Museon vaihtuvassa näyttelyssä oli esillä 

valokuvia/kortteja vanhasta Alavieskasta.  Museo oli avoinna kävijöille myös 

Alavieska loistaa-tapahtumassa ja joulunavauksessa. Museossa vieraili 167 

kävijää. 
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Kulttuuripalvelut 

Kulttuurivuosi kärsi koronarajoituksista, etenkin alkuvuodelta. Vuoden aikana 

loppuun järjestettiin viisi musiikkikonserttia (yhtenäiskoulun oppilaille, 

Omavieskassa, museon pihalla, Alavieska-salissa ja kirkossa), joista yksi 

yhteistyössä seurakunnan kanssa. Konserteista vain Leppäluodon joulukonsertti 

oli pääsymaksullinen. Koronapassi vaadittiin kahdessa konsertissa.  

Lisäksi järjestettiin kaksi 

teatterivierailua (varhaiskasvatus + 

yhtenäiskoulu). Kulttuuritoimi oli 

mukana myös virallisten 

juhlapäivien, Alavieska loistaa-

tapahtuman ja joulunavauksen 

järjestelyissä. Kulttuuriavustukset 

jaettiin normaaliin tapaan (1500 

euroa). 

Alavieska-päivät toteutui 

suunnitellusti 11-18.7.2021 

yhteistyössä paikallisten yhdistysten 

ja toimijoiden kanssa. Myös 

markkinat toteutuivat viikon aikana. 

Kulttuuritoimi julkaisi 

tarinaniskentä-kisojen tarinoista 

kootun kirjan Oorningisa 

(kirjamyynnin tavoitteena on kattaa 

painokulut) ja järjesti uuden kisan. 

 

 

Liikuntapalvelut 

Liikuntapalvelut Alavieskan kunnassa on tuottanut Alavieskan Viri vuodesta 

1993 alkaen. 

Sivistyslautakunta jakoi stipendit SM-mitalisteille. Vuoden 2021 stipendin sai 11 

urheilijaa. 

Seuramme tarjoama liikuntatoiminta on maksutonta kaiken ikäisille. Ohjattujen 

ryhmien lisäksi pyrimme aktivoimaan kuntalaisia erilaisilla kampanjoilla, kuten 

talviliikuntakampanjalla sekä pyöräilykampanjalla. 



16 

 

Pyöräilykampanjaa kasvatettiin 2021 kesällä Alavieskan osalta ja Ylivieska-

Alavieska kampanjan lisäksi kampanjalaatikoita lisättiin ympäri Alavieskaa 7 

paikkaan.  

Lasten ja nuorten harrastus- ja kilpatoiminta on seurassamme maksutonta ja 

kaikille avointa. Kesäisin Virin kentällä järjestetään useampi liikuntakerho eri 

ikäisille lapsille. Järjestämme talvisin maksuttomia cup-hiihtokilpailuja sekä 

kesäisin yleisurheilun Lähitapiola-cupia. Alakouluikäisille tarjotaan 

yleisurheilukerhoa ympäri vuoden. Vuonna 2021 aloitettiin hiihtokoulu, jota on 

tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. 

 

Aikuisten Raparyhmä ja kesäjumppa liikuttavat aikuisia vuoden ympäri ja 

eläkeläisille suunnatut jumpat ja kuntosaliryhmät ovat myös aktiivisesti 

toiminnassa. 

Erityisryhmien jumppa järjestettiin Virillä perjantaisin elokuusta lähtien 

koronatilanteen salliessa. 

Vuonna 2021 järjestettiin yhteistyössä Ylivieskan Ladun ja Ylivieskan 

liikuntapalveluiden kanssa luontoretket Ryökönkankaalle ja Alavieskan 

raviradalle. Retket olivat osana Polut ja Laavut tutuksi –ohjelmaa.  

Ryökönkankaasta tehtiin isompi juttu Alavieska-lehteen, jossa kerrottiin 

paikallisesta luontoreitistä. Tavoitteena on kasvattaa luontoliikuntatoimintaa 

vuonna 2022. 
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Alkuvuonna koronarajoitusten vuoksi kokeiltiin tuloksetta etäjumppaa Jitsi-

palvelun kautta. Jitsi toimii joko sovelluksena tai nettisivuna ja on kaikille 

maksuton.  

Elokuussa jatkettiin ohjattuja kuntosaliryhmiä rajoitusten poistuttua. Lisäksi 

Eläkeliiton jumpan ohjaaminen siirtyi Virille pidettäväksi joka maanantai.  

Koronatilanteesta johtuen aikuisten liikuntaryhmät jatkoivat toimintaansa 

kesäkuussa kesäjumpalla.  

Kuntalaisille tarjottiin kehonkoostumusmittausta 6.10. Virillä.  

Yhteistyötä on tehty urheilukentän suunnitelmien ja muiden asioiden suhteen 

aktiivisesti ja kehitämme yhteistyötä edelleen.  

Virin kuntosalista kunnostettiin seinät ja lattiat. Seinät huoltomaalattiin, 

puulattia hiottiin ja lakattiin. Painonnostotilan mattolattia uusittiin ja samalla 

tehtiin muita pieniä kunnostuksia. 

Ennalta ehkäisevä päihdetyö 

Teemoja käsiteltiin pitkin vuotta koulunuorisotyössä sekä Nuoppari-

toiminnassa. Toiminta on päihteetöntä. 

Seudullistaen yhteistyö tehtiin etsivän nuorisotyön, nuorisotiimin ja HYTE-työn 

kautta. Alueellinen yhteistyö toteutui Pohjois-Pohjanmaan ennalta ehkäisevien 

päihdetyön yhdyshenkilöiden kanssa (lähi- ja etätapaamiset).  

Ehkäisevän päihdetyönviikolla vko 45 5.–9.lk suunnattiin päihdevalistusta 

koulupäivystyksen aikana nuuskateemalla yhtenäiskoululla. 

HYTE-viikko 

Hyte-viikko toteutui viikolla 40.  

 

4H 

• 4H-kerhot pyörivät normaalisti koko viikon 

• Alisan Kiertovakan normaalein aukioloajoin 

 

Hannulan Kotiseutumuseo  

•  4.10. Hannulan kotiseutumuseo järjesti muistelutuokion Alavieskan 

yhteislaitumisesta kirjastolla 

 

Kirjasto ja kulttuuripalvelut 

• satutunti, 16 osallistujaa 

• kolme Elokuva-esitystä: Leevi Kinnunen, Koirankynnen leikkaaja ja 

Kätkäläinen 3 osallistujaa 
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• Julia Saukon taidenäyttely: Koita etsiä 

 

Nuorisotoimi 

• Puhuttiin haaveilun ja hyvinvoinnin merkityksestä, terveellisestä 

ruuasta, harrastusten merkityksestä sekä ulkoilun tärkeydestä. 

Toimintaa toteutettiin diginuorisotyötä somessa ja livenä. 

 

Seurakunta 

• 4.10 Seurisseikkailu 8 osallistujaa 

• 5.10. Raamattupiiri 6 osallistujaa 

• 6.10 Lasten kirkko 67 osallistujaa 

• 6.10 Perhekerho 14 osallistujaa 

• 7.10. Ystävän kammari 5 osallistujaa 

• 8.-10.10. Isoskoulutusleiri 14 osallistujaa 

• 10.10 Messu 72 osallistujaa 

 

Varhaiskasvatus 

• Liikunnallinen tapahtuma Virin 

kentällä, 55 lasta, 16 aikuista 

 

Vetovoima-hanke 

• 9.10. Alavieskan Vetovoima -

hankkeelta sen risutyöpajan 

Hannulan talolla, osallistujia n. 10 

 

Viri 

• 4.10 Raparyhmä Kahvakuula 12 

osallistujaa 

• 4.10 Eläkeliiton jumppa 19 

osallistujaa 

• 5.10 kuntosalilla avoimet ovet 

• 6.10 Lempeä aamujumppa 4 

osallistujaa 

• 6.10 kehonkoostumusmittaukset 

36 osallistujaa 

• 7.10 eläkeläisten kuntosaliryhmät 13 osallistujaa 

• 8.10 aamujumppa 3 osallistujaa 

 

Yhtenäiskoulu  

• Tukioppilaat järjestivät pieniä välituntitapahtumia luokka-asteittain Hyte-
viikon aikana. 
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TEKNISET PALVELUT 

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen 

kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja 

erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa, turvallisten ja viihtyisien 

asuinalueiden luominen sekä ylläpitäminen. 

 

Yhdyskuntapalvelut 

Yhdyskuntapalvelut huolehtivat kunnan yleisten alueiden kunnossapidosta sekä 

viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön ylläpidosta ja 

luomisesta.  

Liikenneväylät 

Alavieskan liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontui keväällä ja syksyllä 

etäkokouksin. 

Katuvalot lisättiin Kirkkopolulle, Huhujantielle ja Huhujankujalle 

investointimäärärahojen puitteissa. 

Jokiniituntien kevyen liikenteen väylästä tehtiin yleissuunnitelmat pohjois- ja 

eteläpuolelle. Traficomille lähetettiin avustushakemus. Kevyen liikenteen väylän 

sijainti päätettiin toteuttaa Jokiniituntien eteläpuolelle. 

Ruokapalvelut 

Kaikille asiakkaille tarjottiin terveellisiä ja monipuolisia aterioita. Lisäksi 

etäkoululaisilla oli mahdollisuus hakea kotiin lämmitettäviä aterioita. 

Ympäristönsuojelu 

Ympäristönsuojelupalvelut alettiin ostamaan Ylivieskan kaupungin 

ympäristöpalveluilta, ajallisesti yhtenä päivänä viikossa, jolloin työntekijä on 

paikalla Alavieskassa. Ympäristö- ja maa-aineslupa-asioiden valmistelua ja 

valvontaa saatiin tehokkaammaksi.  
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Liikunta-alueiden kunnostaminen 

Kunnostettiin Pappilanniemen pururataa suunnitelmien mukaisesti, pääpainona 

vuonna 2021 oli pururadan valaistus. Liikunta-alueiden vuosittainen katselmus 

käytiin läpi Alavieskan Virin sekä koulun kanssa. Lisäksi Alavieskan urheilukentän 

kunnostamisesta tehtiin suunnitelmat sekä valtuuston päätös, että jos saadaan 

avustusta, niin kunnostaminen aloitetaan vuonna 2023. Urheilukentälle haettiin 

avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

Frisbeegolf-rataa parannettiin Anttilanrannassa sekä avustettiin Lumikurun 

valaistuksen uusimisessa. 

Vesihuolto 

Kustannusten noustessa nostettiin myös kuluttajahintoja, jotta vesihuolto säilyy 

toimintakykyisenä.  Lisäksi tehtiin vesihuollon talouden 

tasapainotussuunnitelma ja periaatteet päätettiin valtuustossa. 

Vesilaitosten automaatiopäivitystä jatkettiin suunnitelmien mukaan, 

etälukumittareiden vaihtoa jatkettiin suunnitelman mukaan. Raportointi on 

parantunut uuden valvomon myötä, jonkin verran ongelmia on ollut valvomon 

käyttöönotossa. 

Jätevesipumppaamoihin asennettiin seurantalaitteet. 
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Kivihaan asemakaava-alueelle rakennettiin uudet vesi- ja viemärijohdot 

suunnitelmien mukaisesti. Kivihaan alueen rakentaminen kustannettiin 

määrärahasiirroilla. Viemäreitä saneerattiin kuvausten perusteella tehtyjen 

suunnitelmien mukaisesti.  

Toimitila- ja vuokrauspalvelu 

Kiinteistöjen vuokrausaste oli lähivuosiin nähden korkein. Kunnanviraston 

hallinto-osan sekä PPKY Kalliolle vuokrattavien neuvola- ja työterveys- sekä 

terapiatilojen sisäilmakorjaukset saatiin lähes valmiiksi. Vuokra-asuntojen 

perusteellisia remontteja tehtiin mm. Mönkönvainiolla ja Laidunpuistossa. 

Laidunpuiston asunnossa tehtiin vesivaurioremontti. Bianca-kiinteistön 

vuokrausastetta saatiin korotettua ja Kirkonkylän ala-asteen vuokraustaso pysyi 

entisellään. 

HALLINTOPALVELUT 

Johtoryhmässä pyrittiin huomiomaan hyvinvoinnin näkökulma päätöksenteon 

valmistelussa sekä kuntahallinnon päätöksissä. Johtoryhmässä sovittiin 

käytänteet muuttuvissa tilanteissa mm. koronapandemian toimenpiteiden 

suhteen. Perintörahoituksen käyttöä hyvinvointityöhön ja sen käytön prosessia 

valmisteltiin hallintopalveluissa. 

 

Vuoden aikana muistettiin 

työntekijöiden merkkipäivät. 

 

 

 

 

 

 


