SIVISTYSLAUTAKUNTA
TA 2018
Toiminnalliset tavoitteet Mittari
Lasten ja nuorten
Kartoitus vaikuttanut
kasvun tukeminen
harrastusmahdollisuuksiin
kyllä/ei

Kuntastrategian edistämisen
tavoitteet
Kunnan vetovoiman ylläpito
kulttuurin ja luonto- ja vapaaajan aktiviteeteilla

Toimenpide
Lasten harrastusmahdollisuuksien kartoittamisen jatkaminen:
kartoitus
nykytilanteesta,
kysely lapsille ja
perheille,
toiminnan suunnittelu
kartoitusten tulosten
avulla

Toteuma 1-4
Kartoitus ei vielä
vaikuttanut
harrastusmahdollisuuksiin.
Kartoitus tehty ja esitelty
järjestöille toiminnan
suunnittelun tueksi.
Syksyllä tulossa
harrastusmahdollisuuksista
koonti kunnan nettisivuille
ja kysely lapsille ja
perheille.

Mittari

Toimenpide

Tiedottamismäärä
sosiaalisessa
mediassa

TapahtumamarkkinoinninSome-viestinnän
ja tiedottamisen
tilastointi kesken.
kehittäminen (some,
Käytössä mm.
nettisivut, muut
Facebook-viestintä
kunnan,
kanavat)
kulttuurin/museon,
Tekojään markkinointi kirjaston,
historiakirjoitustyön
ja kansalaisopiston
osalta.
Twitter, Instagram
ja blogi museolla.

Näkyvyys
mediassa

Toteuma 1-4

Tekojään
markkinointia ei
aloitettu.
Kuntalaisdialogin
kehittäminen

Kuulemis/infotilaisuuksien
määrä

Järjestetään avoimia
kuulemis-/keskustelutilaisuuksia investointihankkeista

Nuorisovaltuuston
vaikuttamistilanteiden Kehitetään nuorisomäärä
valtuuston toimintamallia

Kuulemiset järjestetty
Kisalan alueesta ja
skeittipuistosta.
Nuorisovaltuusto:
kokouksia 3
osallistumisia sivistyslautakunnan
kokoukseen 1
kannanotto
aloitteeseen 1
mukana kehittämässä nuorten työrinki –
toimintaa

Varhaiskasvatus

TA 2018 tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toimenpide

Palvelujen piirissä olevien
lasten määrä.
Hyvinvointia tukevat Leikkiterapian ja KiLi-kerhojen kokoontumiskertojen
varhaiskasvatusmäärä lapsiryhmissä,
palvelut
tavoitteena mm. osallisuus,
kiusaamisen ennaltaehkäisy
ja tunnekasvatus.

Toteuma 1-4
Varhaiskasvatuspalve
Varhaiskasvatuslain
luissa 30.4. yhteensä
mukaisesti lapsen tuen 183 lasta.
tarpeiden tunnistaminen ja
KiLi-kerhot
tarkoituksenmukaisen kokoontuneet veon
tuen järjestäminen
työviikoilla 4 päivänä
tarpeen ilmettyä.
viikossa. Ryhmissä 35 –vuotiaita lapsia.
Monialaisen yhteistyön
Tunnekasvatus
kehittäminen,
palveluprosessin
teemana toteutunut.
vahvistaminen.
Laatukysely
huoltajille syksyllä.

Henkilöstön oman
työn arviointi tehty
Laadun arviointi- ja palaute- Kunnallisen
sekä kunnan oma
kyselyt asiakkaille ja
varhaiskasvatustoiminnahenkilöstökysely
Asiakaslähtöiset ja
henkilöstölle (tulos vähintään 4n kehittäminen
(erilliset tulokset)
kustannustehokkaat
asteikolla 1-5).
palvelutarpeen
palvelut
ja asiakas-palautteen
Mustikkatassun
Täyttöaste vähintään 100%. mukaisesti.
täyttöaste 30.4.
132%, käyttöaste
pienempi,
huhtikuussa 2018
maksimi 92,71%
(ka 63,32%)
Vastuuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

Perusopetus

TA 2018 tavoitteet
Tavoite
Lasten ja nuorten
kasvun tukeminen
laadukkaalla
perusopetuksella

Mittari
Koulutuksen määrä,
tavoite vähintään 2
koulutusta/opettaja

Toimenpide
Opettajien kouluttaminen
opetussuunnitelman
mukaisiin tarpeisiin

Kartoitustyö erilaisista

Opetuksen kehittäminen

Toteuma 1-4
Koulutuksia tarjottu.
Yhteinen koulutus
kaikille opettajille
tulossa elokuussa.

opetuksen järjestämisen
oppilaiden tuen tarpeiden
mahdolli-suuksista aloitettu muuttuessa (kehittämistyö
jatkuu vuonna 2019)

Kouluhyvinvoinnin
tukeminen

Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien
kokoontumisten
määrä

Vastuuhenkilö

Kartoitustyö
aloitettu. Haettu
hankerahoitusta
OPH:lta
kokeilutoimintaan.

Koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä käsitellään
kouluterveyskyselyn
Kirkonkylä 1 kpl,
tuloksia ja ohjataan koulun Yhtenäiskoulu
toimintaa
2 kpl
tulosten pohjalta siten, että
kevään 2019 tuloksissa
positiivista kehitystä

Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit

Toisen asteen koulutus

TA 2018 tavoitteet
Tavoite
Opiskelijamäärän
ylläpitäminen
Laadukas opetus

Taito uudistua

Vastuuhenkilö

Mittari

Toteuma 1-4
Toimenpide
Monipuolinen kurssitarjonta Opiskelijamäärä 121

Opiskelijamäärä lukiossa,
tavoite väh.110 opiskelijaa

Markkinoinnin kehittäminen

Jaksokyselyt opiskelijoille,
tavoitteena vähintään hyvä
arvosana
Opettajien kouluttautuminen,
vähintään 1koulutus/opettaja/
lukuvuosi

Sähköisten opetusmuotojen
lisääminen opetuksessa
Hankitaan
koulutuksia/kannustetaan
menemään koulutuksiin,
jotka motivoivat
opettajia tarttumaan tämän
päivän opetuksellisiin
haasteisiin

Kyselyt ovat tuottaneet
hyvän/kiitettävän
palautteen.
Koulutukseen on
hakeuduttu hyvin,
mutta aktiivisuutta on
lisättävä

Lukion rehtori

Vapaa sivistystyö

TA 2018 tavoitteet
Tavoite

Mittari
Selkeästi erityisryhmille
suunnattujen kurssien
määrä (väh. 6 kurssia
sekä syksyllä että keväällä)

Toimenpide

Toteuma 1-4

Kursseja
erityisryhmille
keväällä 10 kurssia
Hyvinvointia tukeva sekä
(lisätty kesken
tasa-arvoisuutta ja
Hyvinvoiva kuntalainen
kauden)
yhdenvertaisuutta
Keskustaajaman ulkopuolelle
edistävä kurssitarjonta
sijoittuvien kurssien määrä
Keväällä 10 on jo
toteutunut,
(väh. 7 kurssia sekä keväällä
lyhytkursseja kylille
että syksyllä)

suunniteltu lisää
Kumpaakin sukupuolta
saadaan koulutukseen
vähintään 27 %

Kurssin sosiaalisten
kontaktien tärkeys on
Kuntalainen keskiössä, väh. tasoa 2,8 / 4
osallisuus ja
yhteisöllisyys
40 tuntiopettajaa
osallistuu opiston
tilaisuuksiin / vuosi

Vetovoimainen kunta

Kursseja tarjotaan
vähintään 9:ltä eri alalta
(pääluokat)/ vuosi
Lyhyt- ja kesäkursseja
30 / vuosi

Vastuuhenkilö

Miehiä mukana
keväällä vain noin
25 %.
Kurssitoiveiden
ehdotusmahdollisuus

Mittareihin ei ole
vielä vastauksia:

Toiminnassa, oppaassa
ja nettisivuilla korostuu
’meidän opistomme’

Opiskelijapalaute
pyydetään vasta
toukokuussa.

Kannustetaan eri
aineiden opiskelijoiden
ja opettajien osaamisen
esilletuontiin

Kevätnäyttely ja
matineat ovat vasta
toukokuussa ja
tuntiopettajailta elosyyskuussa
Tavoite pääluokista
on täyttymässä ja
eri alojen opetusta
on lisätty

Mahdollisuus ehdottaa
itseään opettajaksi
Monipuolinen ja laaja
kurssivalikoima
Loma-asukkaat
huomioiva tarjonta

Tavoite lyhyt- ja
kesäkursseista
täyttymässä.
Keväällä
on jo toteutunut 12
ja suunnitelmissa
5 (peruuntunut 5)

Kansalaisopiston rehtori

Nuorisotyö

TA 2018 tavoitteet
Toteuma 1-4
Mittari
Toimenpide
Nuorisotilat avoinna Tieto- ja neuvontapalvelut nuoriso- Nuorisotilojen aukiolot
Nuorten kuntalais14 päivää/kk
tiloilla. Läsnäoleva aikuinen ja
toteutuneet vähintään 14
ten fyysisen ja
(pl. koulujen loma- mielekästä toimintaa.
päivänä kuukaudessa.
henkisen
ajat)
hyvinvoinnin
Koulunuorisotyö ja kohdennettu
Kohdennettua yksilöohtukemi- nen sekä
nuorisotyö,
henkilökohtaiset
jausta on ollut saatavilla.
Kohdennettua
yksilöosallisuuden ja
ohjausta
saatavilla.
tapaamiset,
yhteistyö
kuraattorin
tasa- arvon
kanssa
Kaikki jotka ovat olleet
edistäminen
Työn- ja/tai kouluhalukkaita vastaanottatuksen ulkopuolelle Etsivä nuorisotyö tavoittaa ja
maan tukea tai neuvontaa,
jäävät nuoret tavoi- järjestää nuorelle yksilöllisen ratkai- ovat saaneet palvelua.
tetaan (100 %) ja sun koulutus- tai työpolulle, nuorten
heille on tarjolla
työpajalle tai muuhun nuoren
tukea, neuvontaa haluamaan palveluun. Nuorten työpaja
Tavoite

ja tarvittaessa työ- järjestää kohderyhmään kuuluville
pajatoimintaa tai
nuorille elämänlaatua ja –
muuta valmennusta.hallintaa edistävää ryhmätoimintaa
sekä yksilöllistä tukea ja valmennusta

Vastuuhenkilö

Nuorisotyöntekijä

Liikuntapalvelut

TA 2018 tavoitteet
Tavoite
Mittari
Toimenpide
Hyvinvoinnin
Liikuntatapahtumien,
tukeminen liikunnan Tapahtumien, leirien
leirien ja retkien
ja retkien määrä
avulla
järjestäminen
Reitin kävijämäärä
Vetovoimainen
kunta

Tekojäärata saatu
käyttöön
Kisalan peruskorjauksen suunnittelu
tehty

Vastuuhenkilö

Toteuma 1-4
9 tapahtumaa
8 retkeä

Mäntyharju –Repovesi
reitin kehittäminen
Tekojään urakoitsija valittu
Tekojääradan
rakentaminen
Kisalan peruskorjaus

Käyttäjien kuuleminen tehty

Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari

Elokuvateatteri Kino

TA 2018 tavoitteet
Tavoite
Nuorten työelämäntaitojen ja kasvun
tukeminen

Mittari

Toimenpide
Nuorten
perehdyttäminen ja
Toiminnassa mukana työllistäminen
olevien nuorten määrä elokuvakoneen
ja kioskinhoitajan
töihin
Näytösten määrä,
tavoite 600 näytöstä/
vuosi

Hyvinvoinnin tukeminen Kävijämäärä, tavoite
6500 katsojaa/vuosi

Elokuvanäytökset

Toteuma 1-4
10 hlöä

213 näytöstä

Koulukinonäytökset 2 näytöstä
Yhteistyötapahtumat 4 näytöstä

Yhteistyötapahtumien
määrä

2063 katsojaa

Vetovoimainen kunta

Vastuuhenkilö

Ilokuvafestivaalin
kävijämäärä

Tuetaan
suunnittelu aloitettu
Ilokuvafestivaalin
toimintaa antamalla
tilat ja työpanos

Vapaa-aikasihteeri

Kulttuuripalvelut

TA 2018 tavoitteet
Tavoite

Toteuma 1-4
Mittari
Toimenpide
Varhaiskasvatuksen kulttuuri180 lasta
tarjonta vähintään 2 krt/lapsi Varhaiskasvatukseen varhaiskasvatus,
laadukasta, iänmukaista 0-1 luokat
Kaikki perusopetuksen
kulttuuritarjontaa:
Suunnitelma ja toteuoppilaat osallistuvat
vähintään 2 krt/ koululainen tus yhdessä
varhaiskasvattajien
kanssa
Koulujen kulttuuri- ja
kotiseutukasvatus:
Kulttuurikasvatussuunnitelman
vieminen kokeilusta
käytäntöön, K9 -kortin
käytön tehostaminen

Tasa-arvoinen
ja hyvinvoiva
kuntalainen

Laadukas kulttuuritarjonta
vähintään 2 krt/ palvelulaitos
ja avoimia laadukkaita
senioriväestölle tarjottavia
kulttuuritapahtumia

Yhteisöllinen,
kotiseutua
arvostava
kuntalainen
Kulttuurista
vetovoimaa
matkailuun,
vapaa-ajan
asumiseen ja
kuntaimagoon

Museon kesänäyttelyssä
kävijöiden määrä
Museon verkkosivuston
käyttö
Yhdessä muiden kunnan
toimijoiden kanssa
järjestettyjen ja
kulttuuriavustuksilla
tuotettujen tapahtumien
määrä

K9-kortit jaettu

Seniorikulttuurityö:
Muuttuvan toimintaympäristön
suunnitelma laaditaan
seniorikulttuurityölle
Perinnekeräysprojekti:
Sisällisota
v. 2018

Keräys tehty

Edellisten
perinnekeräysprojektien toteutunut
aineisto verkkomuseoon
Yhteisyyttä kasvattavat 2 tapahtumaa
tapahtumat
Kulttuuriavustusten
painotus uusiin toimintamalleihin ja kohdeavus- Kulttuuriavustukset
tuksiin
jaettu

Vastuuhenkilö

Kulttuurisihteeri

Kirjastopalvelut

TA 2018 tavoitteet
Toiminnalliset
tavoitteet
Hyvinvoinnin,
koulutuksen
ja sivistyksen
tukeminen

Mittari

Toimenpide

Hankitaan monipuolisesti
aineistoja
841 kpl
Aineistohankinnan määrä
(tavoite 2700 kpl)

Kirjaston järjestämiin
Lasten ja
koulutuksiin ja tilaisuuksiin
nuorten
osallistuneiden määrä
kasvun
(tavoite 800 osallistujaa)
tukeminen
luku- ja
tiedonhakuSuoritettujen lukudiplomien
taitoja tukemalla
määrä (tavoite 200
ja kehittämällä
diplomia)

Kirjaston käyttöaste
(tavoite 11 käyntiä /
asukas / vuosi)
Osallisuuden
ja yhteiskunnallisen
tasa-arvon
lisääminen

E-kirjojen lainaus
(tavoite 300 lainaa)
Muun e-aineiston käyttö
(tavoite 2000 käyttökertaa)

Vastuuhenkilö

Toteuma 1-4

Sivistysjohtaja

Toteutetaan
sekä avoimia
että kouluille suunnattuja 291 osallistujaa
tiedonhakutaitoja
kehittäviä ja lukemiseen
innostavia
tilaisuuksia
Lisätään vanhempien ja Lukudiplomisuorituks
kasvattajien tietoisuutta et tilastoituvat toukoluku- ja tiedonhakutaito- kesäkuussa
jen tärkeydestä
Ylläpidetään lukudiplomin
suorittamisen
mahdollisuuksia
koululaisille
Laajennetaan kirjaston
aukioloaikaa aamupäivien osalta

3,2 käyntiä / asukas
huhtikuun loppuun
mennessä

Lisätään e-kirjojen ja
muun e-aineiston
hankintaa ja käytön
opastusta

E-kirjojen lainaus 65
kertaa. Muusta eaineistosta ei tilastoa
saatavana kesken
vuoden.

