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Keuruun kaupunki 2017

Haukkala säätiön Asiantuntijafoorumi VI

Kansallisesta lapsistrategiasta paikalliseen lapsistrategiaan

30.1.2019

Kaupunginjohtaja Hannu Mars

KEURUUN KAUPUNKI

- SEUTUKAUPUNKI
- ~ 10.000 ASUKASTA
- 6 ALAKOULUA
- 2 YLÄKOULUA
- OMA LUKIO
- 3 KIRJASTOA
- UIMAHALLI
- KEURUSJUMPAN

JUMPPAHALLI (2018)
- MAASTOLIIKUNTAKESKUS 

(4.KRT HIIHDON SM KISAT)
- N. 750 YRITYSTÄ
- K-S SEUTUKUNTIEN PIENIN 

TYÖTTÖMYYS (12/2018)
- KEUPA, MESTIKSEN MESTARI 

2018

KEURUUN KAUPUNKISTRATEGIA 2018-2022

 Laadinta kesti lähes vuoden

 Visiona on vuonna 2022 olla lapsiperheiden 
paratiisi, jonka perustan luovat turvallinen 
ympäristö terveet päiväkodit ja koulut. Kaiken 
ikäisten sujuva ja hyvinvoiva arki syntyy lähellä 
olevista hyvinvoimaa tuottavista palveluista, 
luonnosta ja monipuolisista harrastus- ja 
kulttuurimahdollisuuksista sekä hyvästä 
työllisyystilanteesta

 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
 Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa
 Työllä lisää elinvoimaa
 Terve kuntatalous
 Selkeä ja kustannustehokas 

konsernirakenne
 Johtamisella hyvinvointia
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KEURUUN KAUPUNKI

LAPSIPERHEIDEN PARATIISI

STRATEGIAA TUKEVIA TAVOITTEITA:
- KAIKILLE PÄIVÄKOTI-IKÄISILLE JA 

KOULULAISILLE ON TARJOLLA TOIMIVAT JA 
OPPIMISTA TUKEVAT TILAT VUONNA 2022

- PROFILOIDUMME LAPSIPERHEIDEN 
KAUPUNGIKSI, JOSSA KAIKENIKÄISTEN ON 
HYVÄ ASUA, ELÄÄ JA HARRASTAA JA MISSÄ 
ASUKKAIDEN OSALLISUUS KOROSTUU

- HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN ON KAIKKIEN 
HALLINTOKUNTIEN TEHTÄVÄ

- KAUPUNGIN, KYLIEN JA 3. SEKTORIN 
VÄLINEN YHTEISTYÖ ON TIIVISTÄ

- YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA OPPILAITOSTEN 
KANSSA ON TIIVISTÄ TYÖSSÄOPPIMISEN JA 
TYÖHARJOITTELUPAIKKOJEN SEKÄ 
KOULUTUSMAHDOLLISUUKSIEN 
LÖYTYMISEKSI

- KAUPUNKIKONSERNI TOIMII YHTENÄ 
KOKONAISUUTENA KUNTALAISTEN 
KOKONAISEDUN MUKAISESTI
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KEURUUN 
LAPSIPERHEISIIN 
KOHDISTUNEET 
INVESTOINNIT
2009-2018

Koulut
päiväkodit
Uimahalli
Liikuntapaikat
Leikkikentät ja uimarannat

Yhteensä n. 40 M€
(vuosikate n. 5 M€/v)

KEURUUN KAUPUNKI
EINARI VUORELAN KOULU, 2016

PÄIVÄKOTI AURINKOLINNA, 2016

KEURUUN KOULUKESKUS, 2016-2018

KEURUUN KAUPUNKI

PERUSTURVA
LAPSIPERHEIDEN
TUKENA

Perusturvan lasten, nuorten ja perheiden palvelut

 Lapsiperhetyössä ja lastensuojelussa kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi 
sosiaaliohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä

 Perhetyössä kaksi sosionomia ja kaksi lähihoitajaa. Lapsiperheiden kotipalvelu, 
perhetyö ja lastensuojelun tehostettu perhetyö. Myös ostopalveluina sekä 
kotipalvelua palvelusetelillä

 Lastenvalvojan palvelut yksi sosiaalityöntekijä

 Perheneuvola Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa

 Keuruun perusturva käyttää Jyväskylän kaupungin sijaishuoltoyksikön palveluja

 Työllisyyspalveluissa nuorten pajatoimintaa

 Vammaispalveluissa yksi sosiaalityöntekijä ja palveluohjaaja. Vammaispalvelut 
järjestää kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon.

 Keuruulla myös maahanmuuttokoordinaattori vastaa käytännön kotouttamistyöstä
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KEURUUN KAUPUNKI

VARHAISKASVATUS TUKEE STRATEGIAN TOTETUMISTA

 Varhaiskasvatukseen oikeutetuille lapsille paikka joko päiväkodissa tai 
perhepäivähoidossa

 Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 290 lasta

 Yksityinen päiväkoti täynnä, palvelusetelit käytössä

 Esiopetusryhmiin osallistuu koko ikäluokka 4 paikassa

 Pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa kolmessa paikassa

VARHAISKASVATUS 
TUKEE LASTEN 
KEHITYSTÄ YHDESSÄ 
VANHEMPIEN 
KANSSA

4 KUNNALLISTA PÄIVÄKOTIA
1 YKSITYINEN
9 PERHEPÄIVÄHOITAJAA

KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN 
LASTEN 
KEHITTÄMIS
OHJELMAT

Lasten Keuruun kehittämisohjelmat

 Keuruulla valmistui naisvaltuutettujen aloitteesta Suomen ensimmäinen kunnallinen 
lapsuuspoliittinen ohjelma: Lasten Keuruu, lapsuuspoliittinen ohjelma 1996-2005

 Tämä ohjelmatyö on saanut jatkoa eli Lasten Keuruu kehittämisohjelmat on 
hyväksytty myös vuosille 2005-2008; 2009-2012; 2013-2016

 Lasten, nuorten ja perheiden Keuruu – kehittämisohjelma 2018-2022 hyväksyttiin 
valtuustossa kesäkuussa 2018

 Lasten, nuorten ja perheiden Keuruu –kehittämisohjelma on lasten ja perheiden 
parissa toimivien kuvaus lasten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta sekä kooste lasten 
ja nuorten nykyisistä palveluista ja palvelujen ja toimintojen kehittämistarpeista 
toimenpideohjelmineen
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KEURUUN KAUPUNKI

PERHEKESKUS 
VALO

Perhekeskus Valo, aloitti elokuussa 2018

 Lapsiperheiden neutraali kohtaamispaikka

 Integroi perusturvan, seututerveyskeskuksen ja sivistyspalvelujen sekä järjestöjen ja 
seurakuntien tuottamat perheiden palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi, jotka 
edistävät lasten ja perheiden hyvinvointia, terveyttä, ml. mielenterveys, sekä kasvua 
ja kehitystä ja tarjoaa tarvittavan varhaisen tuen ja hoidon
matala kynnys
LAPE muutosohjelman mukainen kehittäminen

KEURUUN KAUPUNKI

LAPSET
JA 

KULTTUURI

Valtakunnallinen Keuruun musiikkileiri 10 pv ja Soiton paikka –festivaali

 Yhteistyössä Keuruun musiikkileiriyhdistyksen ja kaupungin kanssa toteutettava 
kokonaisuus

 Soitinopetusta 14 instrumentissa, orkesteriopetusta, musiikkileikkikoulu, 
rytmiikkapaja, kuorokurssi, workshopit kuorot

 13 konserttia klassisesta lastenkonsertteihin

Läntisen Keski-Suomen musiikkiopisto ja Keuruun kansalaisopisto

 Taiteen perusopetus 6 – 20-vuotiaat lapset

 Kuvataidekoulu antaa opetusta yleisen oppimäärän mukaan

 Musiikkiopisto järjestää musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista 
tavoitteellista opetusta, opiston lasten ja nuorten näytelmäpiirit
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KEURUUN KAUPUNKI

LAPSET
JA 

KULTTUURI

Kulttuuriportaat kulttuurikasvatussuunnitelma - oppia ja elämyksiä 
kulttuurista

 Tutustuttaa lapset kulttuurin maailmaan niin, että koko ikäluokka pääsee 
tasapuolisesti osalliseksi kulttuurielämyksistä. 

 Tuoda kulttuuri osaksi lasten ja nuorten arkea varhaiskasvatuksessa ja 
kouluilla, tukea lasten hyvinvointia, luovuutta ja terveyttä

 Opettaa havainnoimaan, aistimaan soveltamaan, ilmaisemaan, 
tunnistamaan ja tuottamaan kulttuuria

 Portailla edetään vuosikellon mukaan niin, että jokainen lapsi pääsee 
tutustumaan mm. tanssin-, teatterin-, kuvataiteen-, elokuvan-, sirkuksen-, 
museon.- kirjaston-, ja kulttuurihistorian maailmaan

 Kulttuuritoimi koordinoi, tehdään yhteistyössä koulujen, 
varhaiskasvatuksen, museon, kirjaston, opistojen ja kolmannen sektorin 
kanssa.

LAPSET JA 
NUORET 
VAIKUTTAJINA

Nuorten vaikuttajaryhmät
 Nuorisovaltuusto,

 12-22 vuotiaat, edustus lautakunnissa, oma budjetti

 Lasten Parlamentti
 Edustus kaikista alakouluista, oma budjetti

 Nuorisotoimen nuorisotalo Kipinän talotoimikunta
 Pyörittää Kipinän kahviota, järjestävät tapahtumia, vaikuttavat hankintoihin

KEURUUN KAUPUNKI
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KAUPUNKI 
PYRKII 
AKTIVOIMAAN

Kaupunki toimii yhdessä sidosryhmien kanssa
 Tyttö- ja poikaryhmät yläkouluikäisille (yhteistyössä seurakunta)
 Kaupunki tukee myös nuorten omaehtoisia ryhmiä (esimerkkinä nuorten 

mangakerhot Keuruulla ja Haapamäellä).
 Nuorten matalakynnyksen liikuntaryhmät (3 eri ryhmää) ala- ja 

yläkoululaisille, yhdessä liikuntapalveluiden kanssa
 Nuorten työnvälitystiimi Duunirinki, yhdessä Multian 4H-yhdistyksen kanssa.
 Vuosittaiset eri nuorista lähtöisin olevat projektiryhmät.
 Nuorten musiikki- ja bändiryhmät
 Alakoulun 4.-6.lk spiraalikerho
 Nuorilla mahdollisuus esittää toiveita uusiin ryhmiin ja niitä voidaan perustaan 

toiveiden mukaan.

KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI

NUORISO-
PALVELUJEN
JA 
KOULUJEN 
VÄLINEN 
YHTEISTYÖ 
TIIVISTÄ

Yhteistyöprojekteja
 8.luokkalaisten turvataitopajat (yhd.srk, poliisi ja koulu)
 5.luokkalaisten mediataitopajat (yhd.kirjasto)
 yläkoulussa eri teematempauksin käydään läpi vuosittain vaihtuvat teemat: 

Selvästi onnellinen (päihdekasvatus), Minäkin olen ihminen (ihmissuhteet) ja 
Pääasiat haltuun (mielenterveys/hyvinvointi) (yhd.sosiaalitoimi ja seurakunta)

 tulevien seiskaluokkalaisten ryhmäytyspäivä (yhdessä koulut, 4H ja 
seurakunnan nuorisotyö)

 Lukion 1. vuosikurssin ryhmäytyspäivä
 Harrastepäivät (yhd.liikuntapalvelut ja järjestöt)
 Vanhempainiltoihin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan
 Myös mm. vaikuttajaryhmien yhteiset koulutukset ja tilaisuudet, 

tunnetaitoryhmät, välituntempaukset, yhteistyö JOPO-luokan kanssa, etsivän 
työn osallistuminen välkkätoimintaan, erilaiset teematilaisuudet esim. 
liikennekasvatus, nuorisotilojen hyödyntäminen opetuksessa ja koulun 
lieveilmiöihin vastaaminen ja ilmiöiden sekä tarpeiden esille nostaja.
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LAPSIPERHEET
KESKIÖSSÄ

KEURUUN
3. SEKTORI

JUMPPAHALLI
- Valmistui 2018
- Budjetti n. 900.000€
-Yleishyödyllinen 
kehittämishanke
- EU-Valtio-Keuruun kaupunki 
sekä Keurusjumppa ry + 
yksityinen rahoitus
-Omistaja: Keurusjumppa ry
(jäseniä n. 450)

KEURUUN KAUPUNKI



5.2.2019

9

TERVETULOA KEURUULLE

T: URPO JA TURPO

KEURUUN KAUPUNKI

KIITOS !
HANNU MARS

KAUPUNGINJOHTAJA


