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Kärkiteemat ja 

hyvinvointiteot ikäryhmittäin

Kärkiteemat

 Hyvien ja terveellisten 

elintapojen edistäminen

 Elinympäristön kehittäminen, 

asuntotuotanto ja liikunta- ja 

virkiostyspaikkojen 

kehittäminen

Hyvinvointiteot ikäryhmittäin

 Lapset ja nuoret

 Aikuiset

 Ikääntyvät

Arvopohjana kunnanstrategiaan viitaten osallisuus, hyvinvointi ja turvallisuus.

Tavoitteena jokaisen oma hyvä arki ja mielekäs elämä.



Hyvinvointisuunnitelma
Kärkiteemat

Päätetyt teot ja tulevaisuuden toiveet



Hyvien ja terveellisten 
elintapojen edistäminen

 Tehdä olemassa oleva

hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen

toiminta näkyväksi

 Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen

vuosikello osaksi kunnan

vuosikelloa

 Terveet elintavat tutuksi



Elinympäristön kehittäminen, asuntotuotanto

ja liikunta- ja virkistyspaikkojen kehittäminen

Elinympäristön kehittäminen

 Kunnan kiinteistöjen kunnossapito

 Kunnan katuvalaistuksen uusiminen

 Kuntalaisten olohuone, senioritalo, 

yhteisötalo

 Kunnan yleisilmeen siisteys ja 

istutukset

 Kevyen liikenteen väylien 

lisääminen

 Torialueen kehittäminen



Elinympäristön kehittäminen, asuntotuotanto

ja liikunta- ja virkistyspaikkojen kehittäminen

Asuntotuotannon kehittäminen

 Tulevaisuussuuntautuneet ajatukset ja 

suunnittelu

 Miten rakennat Alavieskassa-opas

 Tonttitarjonnan kehittäminen kaikki kylät 

huomioiden

 Jokirannan hyödyntäminen asumiseen

 Pientalomuotoiset taloyhtiöt

 Senioriasumisen ratkaisut

 Yhteisöasuminen



Elinympäristön kehittäminen, asuntotuotanto ja 

liikunta- ja virkistyspaikkojen kehittäminen

Liikunta- ja virkistyspaikkojen kehittäminen

 Urheilukentän kunnostus

 Virin kuntosalin kehittäminen

 Täyspitkän Fribee-golf radan suunnittelu 

alustavasti

 Liikuntapaikka katselmus vuosittain

 Yhtenäiskoulun piha-alueen 

kehittäminen

 Leikkikenttien uudistaminen, samaan 

yhteyteen aikuisten kuntovälineet

 Luontopolkujen ja laavujen kunnostus

 Filippuksen polun kunnostus ja 

kunnossapito

 Pururadan siistiminen

 Anttilanrannan kehittäminen 

 Kuntoportaat

 Koirapuisto

 Motocross-rata



Elinympäristön kehittäminen, asuntotuotanto

ja liikunta- ja virkistyspaikkojen kehittäminen

Pesä pörriäiselle- kampanja

 Jätetään kotipihan nurmikosta 

kymmenys ajamatta. 

 Kunnan omien alueiden 

niityttämisesitys. Ko. alue 

merkitään.

 Haastetaan kuntalaiset ja kunnat 

ympäri suomen säästämään 

luontaista elinympäristöä 

pörriäisille.

 Tehdään kampanjasta näkyvää 

someen ja tiedotusvälineille
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kärkiteemat, yhteenveto

Hyvien ja terveellisten

elintapojen edistäminen:

1. Tehdä olemassa oleva hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen 

toiminta näkyväksi

2. Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen vuosikello 

osaksi kunnan vuosikelloa

3. Terveet elintavat tutuksi

Elinympäristön kehittäminen, asuntotuotanto ja

liikunta- ja virkiostyspaikkojen kehittäminen:

4. Elinympäristön kehittäminen

5. Asuntotuotannon kehittäminen

6. Liikunta- ja virkistyspaikkojen 

kehittäminen



Hyvinvointisuunnitelma
Hyvinvointiteot ikäryhmittäin

Päätetyt teot ja tulevaisuuden toiveet



Hyvinvointisuunnitelma

Hyvinvointiteot ikäryhmittäin

Lapset ja nuoret

 Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma

 Keltasirkun päiväkodin laajennus

 Koulun ICT-investointi

 Koulun pihan kehittäminen

 Leikkialueiden kehittäminen
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Hyvinvointiteot ikäryhmittäin

Aikuiset

 Alavieskan markkinointi

asuinkuntana

 Tervetulokirje kuntaan muuttaville

 Kulttuuripalveluiden kehittäminen

 Omaishoitajien tukeminen

 Työllisyyspalvelujen siirtyminen

kuntaan

Kuvat Juho Jaakkonen ja

kuvapankki



Hyvinvointisuunnitelman teot ja toiveet

Hyvinvointiteot ikäryhmittäin

Ikääntyvät

 Osallisuuden vahvistaminen

 Kallio hyvinvointisuunnitelman 

tavoitteet




