
VÄESTÖN HYVINVOINNIN TILA VUONNA 2019 

 

VÄESTO 

Karstulan kunnan väkiluku oli 31.12.2019 tilastoinnin mukaan 3949 asukasta (muutos 2018 - 2019: -2,03%). 

Alle 18-vuotiaiden osuus väestöstä vuonna 2019 oli 17,3% (vrt. 2018: 17,9%), 18 - 64 -vuotiaiden eli 

työikäisten osuus oli 49,9% (vrt. 2018: 50,2%) ja eläkeikäisten eli 65-vuottatäyttäneiden osuus 33,8% (vrt. 

2018: 33,0%). Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä on 1% ja Ruotsin kielisten osuus väestöstä 0,1%. 

Perheiden osalta lapsiperheiden osuus kaikista perheistä on vertailuvuoden aikana pienentynyt. 

Lapsiperheiden osuus perheistä (Tilastokeskus 22.5.2019) oli 30,7% (muutos 2017-2018: -4,6%). Yhden 

vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä oli 17,7% (muutos 2017 - 2018: -2,75%).  

Vastaavasti yhden hengen asuntokuntien määrä oli tarkasteluvuonna lisääntynyt. Yhden hengen 

asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista oli Tilastokeskuksen (22.5.2019) mukaan 39,3% (muutos 2017 

-2018: 0,77%). Ulkomaalaistaustaisten kuntalaisten osuus väestöstä oli Tilastokeskuksen 2.7.2019 tilastojen 

mukaan 12,7/1000 asukasta kohti (vrt. 2017: 12,1/1000 asukasta kohti). 

Kunnan huoltosuhde kasvaa vuosi vuodelta. Vuonna 2019 se oli 87,6 (muutos 2018 - 2019: 1,51%). 

Huoltosuhteen kasvuun Karstulassa vaikuttaa eläkeikäisen väestön määrän lisääntyminen suhteessa 

työikäisiin.  

Karstulan nettomuutto luku (Tilastokeskus 4.7.2019) oli -19,1 (vrt. 2017: -9,5). Saarijärvi - Viitasaari 

seutukunnalla nettomuutto luku oli -14,4 (vrt. 2017: -12,8). Nettomuutto saadaan vähentämällä alueelle 

muuttaneista (tulomuuttajat) alueelta pois muuttaneet (lähtömuuttajat). Karstulan nettomuuttoluvun 

heikentymistä selittää tulomuuttajien määrän vähentyminen (muutos 2017-2018: -31 henkilöä) kun 

lähtömuuttajien määrä on pysynyt samana. 

 

TALOUS JA ELINVOIMA 

Kuntalaisten äänestysaktiivisuus vuoden 2017 kuntavaaleissa oli 64,3%. 

Kunnan saamat valtionosuudet olivat vuonna 2019 (Tilastokeskus 20.9.2019) yhteensä 3690€/asukas 

(muutos 2017 -2018: -0,49%) ja 55,1% nettokustannuksista (muutos 2017 -2018: -4,01%). Verotuloja 

muodostui (Tilastokeskus 20.9.2019) 2980€/asukas (muutos 2017-2018: 1,85%) ja vuosikate jäi 

449€/asukas (muutos 2017 -2018: -31,97%). 

Joulukuussa 2019 Karstulassa oli 8 avointa työpaikkaa. Työttömien osuus työvoimasta oli 14,2%. Koko 

KeskiSuomen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,5 %. Kunnan yleinen 

pienituloisuusaste oli 15,9% (vrt. 2017: 15,5%). indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien 

henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista henkilöistä.  

Lasten pienituloisuusaste on lisääntynyt Karstulassa vuodesta 2017 sen olleessa viimeisempien tilastojen 

mukaan 13,5% (Tilastokeskus 18.3.2020). Lasten pienituloisuusaste ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin 

kuuluvien alle 18-vuotiaitten henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista 

henkilöistä. Seutukunnallisesti tarkasteltuna lasten pienituloisuus on Karstulassa vähäisempää kuin 

seutukunnalla yleisesti (kts. taulukko).  

 

 



Lasten pienituloisuusasteen vertailuluvut 2017-2018: 

 

 

 LAPSET JA LAPSIPERHEET 

Varhaiskasvatukseen osallistuneiden 3 - 5-vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä oli 68,2% (vrt. 

2017: 85,8%). Muiden tietojen osalta lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi on kuvattu lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmassa joka laadittiin vuoden 2019 aikana.  

 

NUORET JA NUORET AIKUISET 

Lukion 1. ja 2. vuosiluokkien opiskelijoista 13% (kouluterveyskysely 2019) kertoo, ettei heillä ole yhtään 

läheistä ystävää (vrt. 2017: 9,1%). Yksinäisyyden tiedetään altistavan mielenterveyden häiriöille ja 

heikentävän nuorten hyvinvointia.  

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 16 - 24-vuotiaiden 

osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on Karstulassa 3% (Eläketurvakeskus (ETK) ja Kela 3.7.2019). 

Positiivisena muutoksena lukiolaisten hyvinvoinnissa on tapahtunut ylipainoisuuden väheneminen. Vuoden 

2019 tulosten mukaan ylipainoisia oli 20,5% lukion 1. ja 2. vuosiluokkien opiskelijoista (vrt. 2017: 25%). 

Muiden tietojen osalta nuorten hyvinvointi on kuvattu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa joka 

laadittiin vuoden 2019 aikana.  

 

TYÖIKÄISET 

 

Joulukuussa 2019 työikäisestä väestöstä työttömänä oli 247 henkilöä, joista lomautettuna oli 30.  

Kunnat rahoittavat 50 % työttömyysajan työmarkkinatuesta, jos tuen saajan työttömyysajan tukipäivien 

kertymä oli vähintään 300 päivää. Vähintään 1 000 päivää tukea saaneiden työttömyysajan 

työmarkkinatuesta kunnat ovat rahoittavat 70 %. Karstulassa kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen 

määrä oli vuonna 2019 pienempi kuin kahtena edellisenä vuotena.  

 

 

 



 

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki, 1000€ vuosina 2017-2019: 

 
 

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25 - 64-vuotiaiden osuus suhteessa 1 000 

vastaavan ikäiseen on Karstulassa lisääntynyt edellisestä vuodesta 20,16%. Vuoden 2019 tilastoissa 

mielenterveysperusteisesti sairaspäivärahaa ko. ikäluokassa oli saanut 30,4 / 1000 vastaavan ikäisistä 

(vrt.2018: 25,3 / 1000 vastaavan ikäisistä). 

 

IKÄIHMISET 

Täyttä kansaneläkettä saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä vuonna 2019 

oli 2,3% (vrt. 2018: 2,2%). Muilta osin ikäihmisten hyvinvoinnin tila on kuvattu vuoden 2019 aikana 

laaditussa ikääntymispoliittisessa strategiassa. 

 

VUODEN 2018 PAINOPISTEIDEN, TAVOITTEIDEN JA TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 

 

LAPSET JA NUORET  

Painopiste: Elämäänsä tyytyväiset, terveet ja hyvinvoivat lapset sekä liikunnallisesti aktiiviset, 

tulevaisuuteen positiivisesti suhtautuvat nuoret  

Tavoite 1: Perheiden ruokailutottumukset ja liikunnalliset elämäntavat tukevat lasten normaalia kehitystä 

ja kasvua 

Toimenpiteiden arviointi: 

Kouluterveyskyselyn 2019 tulosten mukaan suurin osa 4-5 luokkien oppilaista aloittaa koulupäivän 

aamiaisella joka aamu. Vuoden 2019 tulosten mukaan 70,9% kertoi syövänsä aamiaisen 5 päivänä/viikossa, 

mikä on kuitenkin vähemmän kuin vuonna 2017 (77,9%). Erityisesti tytöt jättävät aikaisempaa useammin 

aamiaisen väliin. Aikaisempiin kouluterveyskyselyn tuloksiin verrattuna myös 8-9 luokan oppilaista 

aamupalan kouluaamuisin jättää väliin yhä useampi oppilas. Konkreettisten keinojen pohtimista oppilaiden 

aamupalan syömisen lisäämiseksi tuleekin yhä jatkaa.   

Kunnan ruokapalvelut toteuttivat kouluruokakyselyn perusopetuksen ja lukion oppilaille, sekä opettajille 

8.10.- 17.11.2019 välisenä aikana. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää oppilaiden ja opettajien toiveita 

kouluruuan suhteen sekä tarkastella kriittisesti koulupäivään sijoittuvaa ruokailutilannetta ja oppilaiden 

ruokailutottumuksia. Vastauksia saatiin 132 alakoulun oppilailta ja 119 yläkoulun/lukion oppilailta. 

Vastausten perusteella oppilaiden keskuudessa kouluruokaan ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. 

Ruokalistalla on mieluisia ruokia ja ruokaa maistetaan lähes aina, vaikkei se omaa lempiruokaa olisikaan. 

Salaattitarjonta on vaihtelevaa ja erityisesti salaattipuffa koetaan mieluisana. Näitä ruokapalvelut tulevat 



jatkossa kehittämään lisää ja resurssien mukaan lisäämään myös tarjontaa. Ruokailutilanteet ovat pääosin 

rauhallisia ja ruokajonot suhteellisen lyhyitä. Myös ruokailuun on riittävästi aikaa. Huolenaiheina kyselystä 

nousi esiin niiden oppilaiden huomioiminen, jotka syövät kouluruuan vain harvoin (17% yläkoulun ja lukion 

oppilaista) tai syövät kouluruokailun aikana pelkästään vain leipää (12% yläkoulun ja lukion oppilaista). 

Lisäksi pohdintaa vaatii kuinka turvata jokaiselle oppilaalle mahdollisuus rauhalliseen ja häiriöttömään 

kouluruokailuun, jossa kaverit eivät vaikuta ruokailutilanteeseen? Moni, joka jättää vastausten perusteella 

ruuan syömättä, ilmoitti kavereiden vaikutuksen/asenteiden olevan merkittävässä roolissa.  

Asetetuista tavoitteista huolimatta Karstulassa poikien ylipainoisuus on yhä yleisempää, kun valtakunnassa 

keskimäärin. Ylipainoisia 8-9 luokkien pojista oli Kouluterveystutkimuksen (2019) tulosten mukaan 

Karstulassa 27% ja valtakunnallisesti vastaava luku on19,5%. Saman ikäisistä tytöistä ylipainoisia vuoden 

2019 tulosten mukaan Karstulassa on 11,4% mikä on vähemmän kuin valtakunnallisesti (14,4%). Vuoden 

2019 Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan vähintään tunnin päivässä perusopetuksen 8-9 luokkien 

oppilaista liikkuu vain 15,7% ja lukiolaisista 19,1%. Pohdintaa yhä vaatii nuorten liikkumisen lisääminen ja 

millaisin keinoin voidaan edistää erityisesti poikien liikunnallista elämäntapaa ja sitä kautta vähentämään 

heidän ylipainoisuuttaan. 

      

Tavoite 2: Lapsi-, nuoriso- ja perhepalvelut uudistetaan vastaamaan paremmin lasten ja perheiden tarpeita 

Toimenpiteiden arviointi: 

Osana LAPE-työtä Karstulan kuntaan on lähdetty suunnittelemaan ja kehittämään 

perhekeskustoimintamallia. Perhekeskustoimintamallilla tarkoitetaan lähipalvelujen kokonaisuutta, joka 

sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät sekä 

varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Se tarkoittaa uutta tapaa verkostoida nykyisin hajanaiset lasten ja 

perheiden palvelut ja sovittaa ne yhteen synergiaetuja tuottavasti ja lapsi- ja perhelähtöisesti siten, että 

jokainen lapsi ja perhe saisi tarvitsemansa tuen ja avun.  

Lapsiperheet otettiin mukaan palvelujen kehittämiseen järjestämällä Hyvä arki -kuntalaisilta. Vanhempien 

toiveiden pohjalta käynnistettiin muun muassa erityistä tukea tarvitsevien lasten Vertti-liikuntakerho. Myös 

nuorten toiveita kuultiin seudullisen kehittämishankkeen yhteydessä. Nuorisotalolla toteutettiin elokuussa 

2019 pintaremontti tilojen viihtyisyyden lisäämiseksi. Karstulan LAPE- työryhmä laati vuoden 2019 aikana 

lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Lisäksi LAPE- työryhmä kokosi kunnassa toimivat lapsi-, nuoriso-

, ja perhepalvelut yhteiseksi oppaaksi kunnan nettisivuille. 

Kunta tuki Mannerheimin lastensuojeluliiton Karstulan yhdistyksen Perhekahvilatoimintaa järjestämällä 

yhdistykselle tarkoitukseen sopivat ja maksuttomat kokoontumistilat.   

 

Tavoite 3: Terveitä elämäntapoja ja päihteettömyyttä arvostavat nuoret ja nuoret aikuiset  

Toimenpiteiden arviointi: 

Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn tuloksista selviää, että useampi 8. ja 9. luokan nuorista käyttää alkoholia 

kuin ikätoverit vuonna 2017. Perusopetuksen 8-9 luokan oppilaista enää vain 59,8% ja lukiolaisista 42,6% 

kertoi, etteivät he käytä lainkaan alkoholijuomia. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista 4,6% kertoi 

vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan käyttävänsä alkoholia viikoittain. Perusopetuksen oppilaista 8. ja 

9. luokkalaisista päivittäin tupakoi vain 2,4%. Myös nuuskan päivittäinen käyttö rajoittui perusopetuksen 8. 

ja 9. luokan oppilaiden keskuudessa yksittäisiin oppilaisiin. 



Huumeiden hankkimisen helppoudesta omalta paikkakunnalta kertoi 36,2% lukiolaisista ja perusopetuksen 

8-9 luokkalaisista 28,4%. Nuorten huumemyönteisyys vaikuttaa lisääntyneen. Käytetyt huumeet 

seutukunnalla ovat lähinnä kannabis ja amfetamiini. Joitakin kasvattamoita poliisi on Karstulasta hävittänyt. 

Kouluterveyskyselyn (2019) tulosten mukaan 97,7% 8. ja 9. luokan oppilaista ei kuitenkaan ole kokeillut 

kannabista kertaakaan, vaikka suhtautuminen myönteisesti kannabiksen polttamiseen oli lisääntynyt 

vuoden 2017 ikätovereiden asenteista. Huumemyönteisyyden lisääntyminen aiheuttaa kuitenkin huolta.  

 

AIKUISVÄESTÖ 

Painopiste: Työkykyinen ja kotikuntaan sitoutunut aikuisväestö 

Tavoite 1: Omaa osaamistaan monipuolisesti hyödyntävä ja kunnan yhteisöllisyyttä edistävä aikuisväestö  

Toimenpiteiden arviointi: 

Kunta tuki järjestöjen toimintaa vuonna 2019 toiminta-avustuksilla.   

Karstulassa järjestettiin toukokuussa 24h kävely-tapahtuma. Tapahtumaa oli toteuttamassa Karstulan 

kunta, Karstulan yrittäjät, Sydänyhdistys, Samoilijat, SPR Karstulan osasto, Muistiyhdistys, MLL, Kihaus, 

Kansalliset seniorit, Naisvoimistelijat, Kisa-Veikot, Eläkeliitto, Maa- ja kotitalousnaiset, Kansainvälinen 

Blondiliitto, Vastingin nuorisoseura, Naiskuoro Aika, Topi ja Juice-musiikkinäytelmä, erilaiset hankkeet ja 

useat vapaaehtoiset. Yhteistyöyrityksinä tapahtumassa olivat mukana Lounas-Kahvila Hertta, 

Tarvikekeskus, Karstulan Punttis, Fiilco., Karstulan kello ja kulta, Pala-Aitta, K-Market Mansikka, 

Viispiikkinen ja Tekstiili Matti ja Maija. Tapahtuman tavoitteena oli lisätä kuntalaisten yhteisöllisyyttä sekä 

tuoda esiin kävelyn hyödyllisiä terveysvaikutuksia. Tapahtuma oli oikein onnistunut ja sen tavoitteet 

toteutuivat erinomaisesti. Tapahtuma tavoitti reilun 300 kävelijää.     

Aikuisväestölle suunnattu Hyvän olon- päivä järjestettiin lokakuussa. Tapatuma järjestettiin yhteistyössä 

Karstulan kunnan, Kansalaisopiston, Saarikan, Samoilijoiden, Sydänyhdistyksen ja Kilpirauhasyhdistyksen 

kanssa. Yhteistyöyrityksinä tapahtumassa olivat mukana Personal trainer Anna-Kaisa Honkonen, Fiilco, 

Päivänkehrä, Lumikukka, Kunnolla kuntoon sekä Fiinix. Tapahtuma tavoitti n. 40 kävijää.     

 

ELÄKELÄISVÄESTÖ 

Painopiste: Virkeä ja aktiivisesti osallistuva eläkeläisväestö 

Tavoite 1: Itsenäisesti omassa kodissaan asuva terve ja hyväkuntoinen senioriväestö 

Toimenpiteiden arviointi: 

Karstulan kunnan Ikääntymispoliittinen strategia laadittiin vuoden 2019 aikana yhteistyössä kunnan 

vanhusneuvoston kanssa.  

Eläkeläisväestön toimintakyvyn tukemiseksi tehtyjen toimenpiteiden ja palvelujen vaikuttavuus näyttäytyy 

Karstulan kunnan säännöllisen kotihoidon asiakkaiden osuudessa. Karstulassa säännöllisen kotihoidon 

palvelussa on pienempi osuus vastaavan ikäisestä väestöstä, kuin seutukunnalla yleisesti.   

 

 

 



Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä: 

 

 

 

HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2020 

 

Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset 

 

 Karstunen hyvinvointi on itsestä ja toisesta välittämistä ja huolenpitoa kaikissa elämänvaiheissa. 

 Toimintaamme ohjaa yhteisöllisyys ja osallistaminen. 

 Kunta tukee ja mahdollistaa kolmannen sektorin roolia hyvinvoinnin edistämisessä ja palvelujen 

järjestämisessä. 

 Huolehdimme liikuntapaikoista, luontoreiteistä, laduista ja virkistysalueista. 

 Karstulan kunta huolehtii palveluiden saatavuudesta ja laadusta tehokkaasti ja asiakkaita 

kuunnellen. 

 Karstula kehittää jatkuvasti lasten ja nuorten ja lapsiperheiden palveluja. 

 Kunnan osaava ja hyvinvoiva henkilöstö luo hyviä palveluja kuntalaisille ja lisää kuntalaisten 

hyvinvointia. 

 

Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat 

 

 Hyvinvoiva Karstunen- ohjelma 

 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

 Ikääntymispoliittinen strategia  



Hyvinvointisuunnitelma 2020 

LAPSET JA NUORET 

TAVOITTEET 

 

TOIMENPITEET 

 

VOIMAVARAT 

 

VASTUUT 

 

YHTEISTYÖ 

 

Karstulalainen 

lapsi ja nuori 

kokee olevansa 

tyytyväinen 

elämäänsä 

 

 

Kiusaamisen 

ehkäiseminen sekä 

koulussa että vapaa-

ajalla 

 

 

Monipuolinen 

harrastustarjonta 

 

 

 

 

Koululaisten leiri ja 

retkitoiminta 

 

 

 

Oppilashuolto 

Koulun henkilöstö 

Nuorisotyö 

 

Koulujen 

kerhotoiminta 

Järjestöt 

Kansalaisopisto 

 

 

Liikunta, nuoriso ja 

hyvinvointipalvelut 

Hankerahoitus 

 

Kaikki lasten ja 

nuorten parissa 

toimivat aikuiset 

 

 

Koulutoimi 

Liikuntapalvelut 

Kansalaisopisto 

 

 

Liikunta, nuoriso ja 

hyvinvointipalvelut 

 

 

Oppilashuoltotyöryhmä 

Nuorten palvelu ja 

ohjausverkosto 

 

Järjestöavustukset 

 

 

 

 

Liikunta, nuoriso ja 

hyvinvointipalvelut 

 

 

Perheillä on 

riittävästi tietoa 

terveellisen 

ravinnon ja 

säännöllisen 

ateriarytmin 

merkityksestä 

  

Ruokapalvelu 

Koulu 

Kouluterveydenhuolto 

Päivähoito 

Neuvola 

 

Perheiden arjen 

verkostot ja 

lapsiperhepalvelut 

muodostavat 

toimivan 

kokonaisuuden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelut toteutetaan 

lähipalveluperiaatteella 

 

Lapsivaikutusten 

arviointi 

osaksi päätöksentekoa 

 

Kunnan ja Saarikan 

yhteistyön 

kehittäminen 

 

Avoimet 

kohtaamispaikat 

 

 

Neuvola 

Päivähoito 

Iltapäivätoiminta 

Koulu 

Kouluterveydenhuolto 

Oppilashuolto 

Nuorisotyö 

Sosiaalityö 

Järjestötoimijat 

 

 

 

Kunta 

Saarikka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPE-työryhmä 

Hyvinvointityön 

johtoryhmä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AIKUISVÄESTÖ 

TAVOITTEET TOIMENPITEET VOIMAVARAT VASTUUT YHTEISTYÖ 

 

Työikäinen väestö on 

työkykyistä. 

Kuntouttavan 

työtoiminnan 

kehittäminen 

 

Kunnan henkilöstölle 

työhyvinvointisuunnite

lman laatiminen 

Työllisyysyksikkö 

 

Henkilöstöpäällikkö 

Henkilöstöjaosto 

Esimiehet 

Työllisyysyksikkö 

 

 

Henkilöstöpäällikkö 

Saarikan 

sosiaalitoimi 

 

Työterveyshuolto 

 

Kulttuuri ja 

liikuntapalvelut 

pidetään monipuolisina 

Järjestöjen tukeminen 

Erillinen rahoitus 

 

Järjestöyhteyshenkilöt 

Sivistyslautakunta 

 

Kulttuuri, liikunta 

ja 

hyvinvointipalvelut 

 

Järjestötoimijat 

KYT 

 

ELÄKELÄISVÄESTÖ 

 

TAVOITTEET TOIMENPITEET VOIMAVARAT VASTUUT YHTEISTYÖ 

Ikäihmisten 

omaishoitajina 

toimivilla kuntalaisilla 

on hyvät edellytykset 

omasta hyvinvoinnista 

huolehtimiseen   

Hyvinvointineuvolan 

toiminnasta 

tiedottaminen 

Liikuntaneuvonnan 

tarjoaminen 

omaishoitajille 

kotikäynteinä 

Saarikka 

 

Hyvinvointipalvelut 

Hyvinvointipalvelut 

 

Hyvinvointipalvelut 

Saarikan 

omaishoitajien 

palveluohjaus 

Kunta 

Saarikka 

Kunta 

Saarikka 

Ikääntyvä väestö asuu 

toimintakykyisenä 

omassa kodissaan 

mahdollisimman 

pitkään 

Asiointikuljetus 

 

Liikuntaneuvonta 

 

Ikäihmisten 

liikuntaryhmät 

 

Keskustan alueen 

levähdyspenkit 

Erillisen määrärahan 

budjetointi 

Liikunnanohjaaja 

 

Liikuntapalvelut/ 

Kansalaisopisto 

 

Tekninen 

palvelukeskus 

Kunnanhallitus 

 

Liikuntapalvelut 

 

Liikuntapalvelut 

 

Yhdyskuntateknikko 

Liikuntapaikkahoitaja 

Koulukuljetukset 

 

Saarikka 

 

Hyvinvointipalvelut 

 

Liikuntapalvelut 

 



 

Etäjumppaajien määrän 

lisääminen 

80-vuotta täyttäneiden 

siivoustuki 

 

 

Hyvinvointi- ja 

Liikuntapalvelut 

 

Erillisen määrärahan 

budjetointi 

 

Liikuntapalvelut 

 

Hyvinvointipalvelut 

 

Saarikka 

 

Siivousyrittäjät 

  

VALTUUSTOKÄSITTELY 

 

Suunnitelman laatijat 

Hyvinvointisuunnitelman on laatinut Karstulan hyvinvointityön johtoryhmä: 

 Riikka Perkiö; hallinto- ja henkilöstöpäällikkö 

 Mirka Oinonen; hyvinvointivastaava  

 Kirsti Keihäsvuori; sivistysjohtaja/Kansalalisopiston rehtori ja kulttuurivastaava 

 Jaana Talja-Latvala; perusopetuksen ja lukion rehtori 

 Jonna Kinnunen; ruokapalvelupäällikkö 

 Heli Alapiha; liikuntasihteeri 

 Eila Sallinen; järjestöedustaja 

 Heli Vertanen; sosiaali- ja terveyspalvelut, Perusturvaliikelaitos Saarikka 

 

Suunnitelman hyväksyminen 

 

 


