Sivistyskaupunki Espoo
Ingressi:
Espoo on sivistyskaupunki. Kotikaupungissamme jokainen kokee olevansa
merkityksellinen, kuuluvansa yhteisöön ja voivansa vaikuttaa. Varmistamme
tulevaisuudessa tarvittavat taidot ja osaamisen kaikille. Tarjolla on mahdollisuuksia
kasvaa, oppia ja kehittyä, ylläpitää terveyttään ja hyvinvointiaan sekä osallistua ja
harrastaa. Sivistyspalveluiden avulla asukkaat voimaantuvat, kiinnittyvät osaksi sekä
yhteisöä että yhteiskuntaa. Eriarvoistuminen vähenee.
Sivistyspalvelut ovat avainasemassa, kun luomme kestävällä tavalla toimivaa
yhteiskuntaa. Kestävän kehityksen periaate näkyy kaikessa toiminnassamme.
Yhdessä tehden ja rohkealla johtamisella luomme sivistyskaupungin.
Toimintaympäristö:
Espoo on elinvoimainen ja voimakkaasti kasvava kaupunki. Erityisesti vieraskielisten
väestökasvu on nopeaa. Kaupunki on kulttuurisesti moninainen. Ruotsinkielisyys on osa
espoolaista historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Espoossa on korkea koulutus- ja
tulotaso ja pääosa asukkaista kokee hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa hyväksi.
Sivistyspalveluiden tarjonnassa otamme huomioon, että osa asukkaista ei pärjää ilman
toimeentulotukea, lapsiperheköyhyys ja alueiden segregaatio alkaa näkyä myös Espoon
arjessa. Keskiössä ovat kaupungin riittävä ja tasalaatuinen palvelutuotanto,
kustannustehokas toiminta sekä maahanmuuttajien kotoutuminen.

Kaikkien sivistyskaupunki
·

·

·

Sisältörikas ja merkityksellinen arki
o Sivistyspalvelumme tukevat yksilön ja yhteisön kokonaisvaltaista
hyvinvointia ja käynnistävät hyvän kierteen. Ne on helppo löytää ja kynnys
niihin osallistumiseen on matala. Digitaalisuus edistää palveluidemme
laatua, saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta. Sivistyspalveluita
tarjotaan monikäyttöisissä tiloissa kaupungin kaikilla omaleimaisilla
suuralueilla.
Kaikki mukana
o Tarjoamme mahdollisuuksia kohtaamisiin, yhdessä tekemiseen ja
yhteisöllisyyden vahvistumiseen. Palvelujemme painopiste on
voimaannuttamisessa ja yhdenvertaisuuden lisäämisessä. Moninaisuus
on arvokas osa espoolaista arkea ja otamme sen huomioon palveluiden
järjestämisessä. Yhdessä olemme enemmän.
Yhdessä ja kumppanina
o Voimavaramme on aktiivinen espoolainen. Asukkaat ja kumppanit
osallistuvat palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Oppiva sivistyskaupunki
·
·

·

Menestyksen perusta
o Oppiminen ja vankka osaaminen ovat menestyksemme kivijalka. Kaikilla on
mahdollisuus kasvaa ja oppia omaan parhaimpaansa.
Sujuva oppimispolku
o Oppiminen jatkuu koko ihmisen elinkaaren ajan. Varmistamme sujuvan
oppimispolun varhaiskasvatuksesta kouluun, kouluasteelta toiselle ja
työelämään. Työikäisille ja senioreille tarjoamme mahdollisuuksia pysyä
pitkään aktiivisina espoolaisina.
Moninaiset oppimisympäristöt
o Oppimisen ilo kasvaa innostavissa ja turvallisissa ympäristöissä, yhdessä
toisten kanssa ja moninaisia menetelmiä hyödyntäen. Oppimista tapahtuu
kaikkialla. Koko kaupunki toimii oppimis- ja kasvuympäristönä.

Elinvoimainen sivistyskaupunki
·

·

Luovaa ja liikkuvaa
o Tarjoamme espoolaisille monipuolisia kulttuurin ja liikunnan palveluja ja
elämyksiä.
o Kulttuuri ja taide ovat läsnä espoolaisessa identiteetissä, asukkaiden
arjessa ja fyysisessä kaupunkiympäristössä.
o Kasvatamme lapsia ja nuoria liikkumiseen, kannustamme työikäisen
väestön liikunnallista elämäntapaa ja tuemme ikäihmisten
omatoimisuuden säilyttämistä. Luomme edellytyksiä huippu-urheilulle.
Vetovoimaa
o Oppiminen, kulttuuri, liikunta ja muut palvelumme luovat kaupunkiin
positiivista hyrinää. Ne vahvistavat kaupungin ja kaupunkilaisten
elinvoimaa ja ovat koko kaupungin vetovoimatekijä.

Innovatiivinen sivistyskaupunki
·
·

·

Luovuus arjessa
o Mahdollistamme innovatiivisia ratkaisuja ja toimimme luovasti. Tuemme
kaupunkilaisten aktiivisuutta.
Rohkeus kokeilla
o Olemme edelläkävijä sivistyspalveluiden kehittämisessä. Kokeilemme ja
kehitämme ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja. Innostunut asukas
ja henkilöstö kehittää jatkuvasti itseään ja työtään.
Aktiivinen kansainvälinen toimija
o Olemme aktiivinen ja verkottuva kansainvälisesti tunnettu toimija.
Opimme muilta ja toivotamme muut tervetulleiksi oppimaan meiltä. Arjen
kansainvälisyydellä mahdollistamme espoolaisten kasvua, kehittymistä ja
hyvinvointia.

