
 

IHMISKESKEINEN STRATEGIA 2025  Johtokuntaan 2.6.2022 

 

MEGATRENDIT: Ihmiskeskeisyys, Merkityksellisyys, Tulevaisuuden sivistys- ja hyvinvointikunta  

MISSIO: Onnistumme yhdessä kuntalaisten ja kuntien kanssa 

VISIO 2025: Iloa, hyvinvointia, sivistystä ja elämyksiä kaikenikäisille 

Mitä ihmiskeskeisyys meille tarkoittaa?  

Olemme aidosti kiinnostuneita ihmisten kokemuksista, tarpeista ja toiveista oppia uutta ja 

kehittyä. Jokainen meillä töitä tekevä on oman alansa osaaja ja tärkeä Jokihelmen opiston 

toiminnan kokonaisuudessa. Tuotamme personoituja ja oikea-aikaisia kursseja kuntalaisten 

hyväksi. 

Mitä merkityksellisyys meille tarkoittaa?  

Tuotamme vapaan sivistystyön opetusta kurssilaisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Taiteen 

perusopetus on tavoitteellista eri taiteenalojen opetusta OPH:n tutkinnonperusteiden 

mukaisesti. Osallisuus ja kohtaamiset opiston kursseilla ovat tärkeitä. Tuotamme monenlaisia 

kulttuuritapahtumia ja elämyksiä kuntalaisille. Opintojemme jatkuvuus on tärkeää lapsen ja 

nuoren taidekasvatuksessa ja elämänsisällöissä. Elämänikäinen oppiminen ja yhdessä 

tekeminen on jokaisen oikeus ja mahdollisuus toteuttaa itseään, kehittyä ja saada sisältöä 

omaan arkeen. 

ARVOT: 

Elämänikäinen oppiminen (Uuden oppiminen on merkityksellistä, henkilökohtaiset tarpeet, toiveet, 

odotukset, vapaaehtoisuus…) 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi (psyko-fyysis-sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen) 

Ihmisläheisyys ja osallisuus (kohtaamisia, vuorovaikutusta, psykologinen turvallisuus…) 

Elämyksellisyys ja uuden luominen (tekeminen ja siitä nauttiminen, iloa, arjen pieniä tähtihetkiä…) 

Vastuullisuus (kaikessa toiminnassa, kestävä tulevaisuus, kestävä kehitys…) 

 

 

 

 



STRATEGISET TAVOITTEET:  

- Tuotamme oppimisen iloa, hyvinvointia ja elämyksiä kaikenikäisille 

Olemme läsnä ihmisten arjessa ja elämässä  

Olemme merkittävä kunnan hyvinvointipalvelujen tuottaja 

Tarjoamme monipuolisia ja laadukkaita harrastus- ja oppimismahdollisuuksia kulttuurin, 

liikunnan ja taiteen eri aloilla 

Lisäämme yksilöiden ja yhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia 

Tuemme opiskelijoita luovuuteen ja persoonallisuuden kasvamiseen 

Huomioimme yksilöiden tarpeita ja toiveita sekä moninaisuutta 

Tuotamme monialaisia ja laadukkaita kulttuuritapahtumia alueella 

 

- Olemme dynaaminen ja vastuullinen alueellinen kansalaisopisto  

Uudistamme monipuolista toimintaamme ja kurssitarjontaamme aktiivisesti 

Vahvuutemme on yhteistyötaidot yksilöiden ja sidosryhmien kanssa 

Vastaamme joustavasti asiakkaiden, kuntien ja sidosryhmien uusiin ja muuttuneisiin 

tarpeisiin 

Tuotamme laadukasta vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetusta 

Tarjoamme tilauskoulutusta  

Toimimme aktiivisesti erilaisissa kehittämisprojekteissa 

 

- Olemme luotettava kumppani tulevaisuuden sivistys- ja hyvinvointikunnan kehittämisessä ja 

toteuttamisessa 

Lisäämme alueen elinvoimaisuutta, viihtyvyyttä ja vetovoimaa 

 

- Verkostoidumme aktiivisesti alueen muiden toimijoiden kanssa 

Toimimme kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti 

 

KEINOT MENESTYÄ  

1. Kaikki toimintamme perustuu arvoihin ja strategiaan 

2. Kehitysohjelmat:  

 

1. Osaava henkilöstö ja laadukas opetus 

a. monialainen osaaminen, ammattitaito ja asiantuntemus 

b. vahva pedagoginen osaaminen 

c. jatkuva kouluttautuminen 

 

2. Toimintakulttuuri 

a. Ihmisläheisyys, kohtaaminen ja aktiivinen vuorovaikutus 

b. aito palveluasenne ”ylitämme asiakkaan odotukset” 

c. saavutettavuus ja luotettavuus 

d. tarvelähtöisyys  

e. joustavat ratkaisut 

f. yhdessä kehittäminen  



g. teknologian hyödyntäminen 

h. tulevaisuudenusko 

 

3. Verkostoituminen  

a. yhdessä menestyminen 

b. moniammatillinen ja taiteenalat ylittävä yhteistyö  

c. sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö 

d. yhdessä innovointi (asiakkaat, päättäjät, yhteistyökumppanit) 

e. monipuolisen asiantuntemuksen hyödyntäminen 

 

4. Palveluiden kehittäminen 

a. kansalaisopiston rooli ja tehtävät tulevaisuuden sivistys- ja hyvinvointikunnassa 

b. aktiivinen reagointi yhteiskunnalliseen kehitykseen 

c. laadukkaat palvelumme lisäävät alueen elinvoimaisuutta, viihtyvyyttä ja 

vetovoimaa 


