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SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018

Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava
asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen vaatii erillistä
yksityiskohtaisempaa taktista ja operatiivista valmistelua sekä päätöksentekoa.

Päätavoite on edistää kuntalaisten elinikäistä kasvua, oppimista, osaamista, osallisuutta ja
hyvinvointia ja näin ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Pääpaino on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Arviointi: Tulosalueiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain sivistyslautakunnassa
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Käytetään tarvittaessa tyytyväisyyskyselyjä
erikseen valittavilta kohderyhmiltä.

1. Hallinto

Sivistyslautakunnan (7 jäsentä) tehtävät on määritelty kunnan hallintosäännössä. Kouluilla toimivat
koulutoimikunnat ja kansalaisopistolla johtokunta.

Joukkoliikennepalvelut kuuluvat sivistyslautakunnan alaisuuteen. Asiointiliikenteellä tuetaan
ikäihmisten ja vajaakuntoisten kotona asumista.

Taiteen perusopetuksena ostetaan musiikin tai muun taiteenalan perusopetusta.

Sivistystoimen palvelualuetta johtaa sivistystoimenjohtaja, joka on samalla Ruukin
kansalaisopiston rehtori.

2. Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus kuuluu sivistystoimen alaisuuteen. Varhaiskasvatus järjestetään mahdollisuuksien
mukaan lähipalveluna. Päiväkoteja on neljä: Ruukissa, Revonlahdella, Paavolassa ja
Siikajoenkylällä. Lisäksi on perhepäivähoitajia. Vuorohoito järjestetään keskitetysti Ruukissa.

 Erityistä tukea tarvitsevia lapsia tuetaan päivähoidossa. Heitä varten on erityislastentarhanopettaja
ja tarvittaessa avustajia. Maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Tuetaan henkilöstön osaamisen vahvistamista, kodin ja eri tahojen yhteistyötä sekä varhaista
puuttumista syrjäytymisen estämiseksi.

Varhaiskasvatusjohtaja johtaa varhaiskasvatuksen tulosaluetta.

3.Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään kouluilla. Tavoitteena on turvallisen kasvuympäristön
tarjoaminen lapsille kodin ohella. Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee kodin, varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen kasvatustehtävää.

Ryhmässä on oltava vähintään viisi lasta. Päivähoitoa tarvitsevat esioppilaat ohjataan tarvittaessa
aamu- ja iltapäivätoimintaan.
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Toiminnasta vastaavat koulunjohtajat/rehtorit.

4.  Esiopetus

Esiopetus järjestetään kaikilla kouluilla opetussuunnitelmien mukaisesti. Esiopetusryhmässä tulee
olla vähintään 10 lasta. Pedagogisista syistä ryhmä voi olla pienempi.

Esioppilaat saavat maksuttoman koulukuljetuksen olemassa olevilla koulukuljetusreiteillä. Erillinen
kuljetus järjestetään, jos koulumatka kodista tai päivähoidosta on yli 3 kilometriä.

Toiminnasta vastaavat koulunjohtajat/rehtorit.

5. Perusopetus

Kouluverkko: 2 yhtenäiskoulua ja 3 alakoulua. Kouluissa ovat pedagogisesti ja taloudellisesti
tarkoituksenmukaiset opetusryhmät, henkilöstö ja hallinto sekä ajan tasalla oleva terveellinen ja
turvallinen oppimisympäristö,

Gumeruksen koulu on yhtenäiskoulu, jossa opetusta on 0-9 luokilla. Valmistuvasta Ruukin
koulukeskuksesta muodostetaan yhtenäiskoulu lv. 2016-17 alkaen. Opetusta annetaan 0-9 luokilla.

Revonlahden koulussa, Paavolan koulussa ja Luohuan koulussa opetusta annetaan luokilla 0-6.
Koulussa tulee olla vähintään 30 oppilasta esioppilaineen.

Haetaan vuosittain valtionapua opetusryhmien pienentämiseen (25 oppilasta tai enemmän).

Kouluilla on erityisopetusta antava opettaja tai erityisopetuksen pienryhmä. Tavoitteena on
osittainen inkluusio eli erityistä tukea tarvitseva oppilas opetetaan mahdollisuuksien mukaan
lähikoulussa. Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta järjestetään Ruukissa.

Oppilaalla on oikeus henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen. Tavoitteena on jatko-opintopaikan ja
työllistävän ammattialan löytyminen sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Järjestetään 10 -luokan
opetusta mahdollisen oppivelvollisuuslain muututtua. Ruukissa on joustavan perusopetuksen
ryhmä.

Koulujen kerhotoimintaa jatketaan.

Maksuton koulukuljetus järjestetään 0-3 -luokkalaisille, jos koulumatka yhteen suuntaan on 3
kilometriä tai enemmän. Vanhemmille oppilaille koulukuljetus järjestetään 5 kilometristä alkaen.

Toiminnasta vastaavat koulunjohtajat/rehtorit.

6.  Lukiokoulutus

Lukiokoulutusta järjestetään Siikajoen kunnassa. Koulussa ovat pedagogisesti ja taloudellisesti
tarkoituksenmukaiset opetusryhmät, henkilöstö ja hallinto sekä ajan tasalla oleva terveellinen ja
turvallinen oppimisympäristö. Lukiokoulutus kehitetään vetovoimaiseksi. Kaksoistutkinnon
suorittaminen mahdollistetaan yhteistyössä Ruukin Maaseutuopiston kanssa.

Yhteistyössä Raahen seutukunnan lukioiden kanssa järjestetään yhteistä verkko-opetusta, mikäli
kurssin oppilasmäärä on 5 opiskelijaa tai sen alle. Tavoitteena on lukiokoulutuksen säilyminen
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Siikajoen kunnassa ja opetuksen valinnaisuuden turvaaminen. Opiskelijalla on oikeus
henkilökohtaiseen opiskelijan ohjaukseen koko lukio-opiskelun ajan.

Koulukuljetus järjestetään 5 kilometristä alkaen.

Lukion toiminnasta vastaa oma rehtori.

7.  Kansalaisopisto ja kulttuuritoimi

Toiminnan tavoitteena on tukea omaehtoista oppimista, yhteisöllisyyttä, tasa-arvoista osallisuutta
ja kuntalaisten hyvinvointia.

Kansalaisopisto on kuntalaisten avoin kohtaamispaikka, jossa jokainen voi löytää mielekästä
toimintaa.

Kansalaisopisto tarjoaa yleissivistävää teoria-aineiden ja käytännön aineiden opetusta sekä
harrastusmahdollisuuksia eri kylillä. Kurssimaksu on vertailukelpoinen seudullisesti.

 Kunnan kulttuuritoimi on kansalaisopiston tulosyksikkö.

Kunta tarjoaa tilat ja puitteet kohtuullisin kustannuksin kuntalaisten tehdä kulttuurityötä. Kunta on
mukana ja tukee avustuksin järjestöjä, seuroja, yhdistyksiä ja muita kulttuuritoimijoita sekä
yksittäisiä kuntalaisia tapahtumien, tilaisuuksien ja muun kulttuuritoiminnan järjestämisessä.

Ruukin kansalaisopisto on itsenäinen vapaan sivistystyön opisto, jolla on viisijäseninen johtokunta.

Rehtorina toimii sivistystoimenjohtaja.

8.  Kirjastotoimi

Kirjasto on peruspalvelu, jolla on käytettävissään riittävä määrä kirjastoammatillista henkilöstöä ja
taloudellisia resursseja.

Kirjastotoimi edistää asukkaiden yhtäläistä ja väestörakenteen kannalta tasapuolista
mahdollisuutta tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä
elinikäiseen oppimiseen huomioiden virkistys, elämykset, alueellinen yhteistyö ja lukuharrastuksen
lisääntyminen.

Siikajoen kunnan pääkirjasto on Ruukissa. Lisäksi kunnassa ovat koulujen yhteydessä
Komppalinnan, Luohuan, Paavolan ja Revonlahden lähikirjastot. Kirjastot kuuluvat OUTI -
kirjastoverkkoon.

Kirjastojen toiminnasta vastaa kirjastotoimenjohtaja.

9.  Vapaa-aikatoimi

Järjestämällä vapaa-ajantoimintaa edistetään kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
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Tavoitteena on tarjota monipuolista toimintaa kaikenikäisille kuntalaisille huomioiden olemassa
olevat lajiliikuntamahdollisuudet.

Kunnan omistamia nuorisotiloja on Ruukissa kunnanvirastolla ja Siikajoenkylällä Heikinhovissa.
Toimintaa järjestetään myös kouluilla ja eri järjestöjen tiloissa.  Jatketaan toimivaa
koulunuorisotyötä.

Etsivän nuorisotyön avulla ennaltaehkäistään nuorison syrjäytymistä. Aktivoidaan nuorten ohjaus-
ja palveluverkoston toimintaa.

Tuetaan vaikuttajanuorten (Vainu) toimintaa.

Liikuntatoimen peruspalveluja ylläpidetään Luohualla, Paavolassa, Revonlahdella, Ruukissa ja
Siikajoenkylällä. Lähiliikuntapalveluja järjestetään tai tuetaan muillakin kylillä. Lajiliikuntapalveluja
järjestetään tarvittaessa vain yhdessä toimipisteessä. Painopisteenä on ns. massaliikunnan
suosion lisääminen. Seuroja, yhdistyksiä ja yhteisöjä avustetaan vapaa-ajan toimintojen
järjestämisessä.

Koululaisten kesätyöt kuuluvat vapaa-aikatoimen tulosalueeseen omana tulosyksikkönään.
Kesätöitä tarjotaan kaikille kunnassa asuville 15-16 -vuotiaille.

Vapaa-aikatoimesta vastaa nuoriso- ja liikuntasihteeri.
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