VESANNON SIVISTYSTOIMEN
STRATEGIA 2015-2020

Sivistystoimen palvelut
• Varhaiskasvatus: perhepäivähoito,
ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus
• Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1 - 9 lk
• Lukio: Vesannon yhtenäiskoulun lukio
• Aikuiskasvatus: Sisä-Savon kansalaisopisto
• Vesannon kirjasto ja kulttuurityö
• Vesannon yökahvila ja nuorisotyö
• Vesantohalli ja liikuntapalvelut

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita
VARHAISKASVATUS
• Hyvinvoivat lapset ja perheet, tuen tarjoaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa,
osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, sähköisten palvelujen kehittäminen, viestinnän ja ilmapiirin
positiivisuus, tehokkuus ja taloudellisuus.
PERUSOPETUS
• Hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja oppilaiden sosiaalisen kasvun tukeminen, tehokkuus,
vaikuttavuus, hyvinvoiva koulu sekä terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö.
LUKIO
• Laadukas ja kehittävä lukio-opetus ja hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin, tehokkuus ja
vaikuttavuus sekä lukio-opintojen suorittaminen kolmessa vuodessa.
VAPAA-AIKATOIMI
• Omaehtoisen liikkumisen suosiminen, liikuntasalin käyttöaste, kirjaston peruspalvelujen
turvaaminen, kirjastoaineiston pitäminen ajantasaisena ja verkkopalvelujen saavutettavuus,
kulttuuripalveluiden tarjoaminen yhteistyössä järjestöjen kanssa sekä hyvät mahdollisuudet
nuorison ohjattuun vapaa-ajan toimintaan.

VISIO
Vesannon sivistystoimi vuonna 2020
Hyvinvoivat ja tulevaisuuteensa uskovat lapset ja nuoret.
Yhteisöllisyyttä tukevat, toimivat sivistyspalvelut;

monipuoliset ja laadukkaat varhaiskasvatus-, perusopetusja lukiopalvelut.

Viihtyvyyttä ja toimeliaisuutta lisäävät vapaa-ajan palvelut.
Innostava, osaava ja yhdessä toimiva henkilöstö.
Neuvokkuus muutosten edessä.
VESANNOLLA VOIDAAN HYVIN!

Hyvinvointi
Varhaiskasvatus ja koulu
- Ihmisenä kasvamisen ja kehittymisen tukeminen
- Lapsen/nuoren oppimismyönteisyyden vahvistaminen ja oppimisvalmiuksien parantaminen
- Laadusta huolehtiminen
Toimenpiteet:
 Laatukäsikirjan laajentaminen varhaiskasvatukseen ja lukio-opetukseen
 Oikea-aikaisesta ja riittävästä tuesta huolehtiminen
 Lapsen kehittymistä tukeva moniammatillinen yhteistyö huoltajien kanssa
 Nivelvaihe –siirtymien käytänteiden monipuolistaminen
Vapaa-aika, kirjasto ja kulttuuri
- Kiinnostuksen herättäminen monipuoliseen harrastamiseen
- Syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen
Toimenpiteet:
 Käyttäjäystävällisistä aukioloajoista huolehtiminen
 Vapaaehtoistoiminnan ja järjestöjen aktivoiminen
 Ryhmätoiminnan lisääminen ja kehittäminen
 Uusien toimintamuotojen kehittäminen ajan haasteisiin vastaamalla

Yhteisöllisyys

Varhaiskasvatus ja koulu
- Myönteisen ja osallistumista tukevan toimintakulttuurin ylläpitäminen
- Kaikkien yhteisön jäsenien osallisuudesta huolehtiminen
- Positiivisen ja kannustavan palautteen antaminen
- Kasvatusyhteistyön edelleen vahvistaminen kodin kanssa
- Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen
- Oppimistulosten parantaminen
Toimenpiteet:
 Omaan yhteisöön sitoutumisen vahvistaminen; me-henki
 Yksilöiden aktivoiminen tiedottamalla käytettävissä olevista mahdollisuuksista
 Demokratia –taitojen ja vastuullisuuden oppiminen
 Varhaiskasvatuksen ja koulun toimintojen kehittäminen rakentavan kritiikin pohjalta
 Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen
Vapaa-aika, kirjasto ja kulttuuri sekä kansalaisopisto
- Kotiseutuhengen vahvistaminen
- Yhdessä tekeminen
- Erilaiset kulttuuri- ja vapaa-aikatapahtumat
Toimenpiteet:
 Nuorisovaltuustotoiminnan kehittäminen mentorointina
 Ryhmätoiminnan lisääminen ja kehittäminen
 Uusien toimintamuotojen kehittäminen ajan haasteisiin vastaamalla

Viihtyvyys
Varhaiskasvatus ja koulu
- Leikki- ja oppimisympäristöjen kehittäminen
- Turvallisuudesta ja työrauhasta huolehtiminen
- Positiivisen vuorovaikutuksen ruokkiminen
- Toisen kunnioittaminen
- Toimintaympäristöstä huolehtiminen yhteisvastuullisesti
Toimenpiteet:
 Jatkuva turvataitojen ylläpitäminen
 Toimintaympäristön jatkuva kunnossapito ja siisteydestä huolehtiminen
 Aikuisen esimerkki
 Hyvän toiminnan vahvistaminen
Vapaa-aika, kirjasto ja kulttuuri
- Palvelujen monipuolisuus
- Turvallisuudesta huolehtiminen
Toimenpiteet:
 Asiakaskyselyiden tekeminen
 Palveluiden laadusta huolehtiminen ja niistä tiedottaminen
 Toimintaympäristön jatkuva kunnossapito ja siisteydestä huolehtiminen

Innostus
Koko henkilöstö
- Itsensä kehittämiseen kannustaminen
- Osaamisen jakaminen
- Vahvuuksien hyödyntäminen
- Työyhteisötaitojen vaaliminen
- Aktiivisen oppijuuden tukeminen
- Jaksamisesta huolehtiminen
Toimenpiteet:
 Osaamiskartoitukset ja koulutussuunnitelmat
 Tvt-taitojen ajantasaistaminen
 Oppimisympäristöjen ja –menetelmien uudistaminen
 Vertaismentoroinnin toteuttaminen
 Erilaista tyky-toimintaa

Neuvokkuus
Koko henkilöstö
- Muutosmyönteisen asenteen lisääminen
- Ratkaisukeskeisten työtapojen käyttäminen
- Osallistava ja jaettu johtaminen
- Muutosjohtaminen
Toimenpiteet:
 Jatkuva tiedottaminen
 Työyhteisötaitojen kehittäminen koulutusta lisäämällä ja yhteistä aikaa
tehokkaasti hyödyntäen
 Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen
 Luovuuteen innostaminen
 Uusien työmenetelmien kehittäminen

Jatkuvuus
• Sivistystoimen strategian toteutumista arvioidaan ja päivitetään kahden
vuoden välein.
• Strategian toteuttamiseen tähtäävät yksityiskohtaiset toimenpiteet
määritellään lukuvuosittain lukuvuosi / toimintasuunnitelmiin.

