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Johdanto
Kesälukioseuran perustamisesta on kulunut yli 50 vuotta. Seuran tavoitteena on alusta
alkaen ollut kehittää nuorten opiskelua ja harrastustoimintaa koulun puitteiden ulkopuolella. Seura tarjoaa opiskelijoille myönteisiä oppimiskokemuksia vaihtelevissa ja monipuolisissa oppimisympäristöissä ja luoville ja ennakkoluulottomille opettajille mahdollisuuksia opetuksen sisältöjen ja menetelmien kehittämiseen.
Opiskelu ja oppiminen ovat nykymaailmassa vahvassa murroksessa. Opiskeluun heijastuu voimakkaasti joskin viiveellä politiikan, talouden ja työelämän kiivas muutostahti.
Lasten ja nuorten kasvuympäristöön kohdistuvat samat paineet kuin muuhun yhteiskuntaan: ilmastonmuutos, globalisaatio, voimistuva kilpailu, tarve yhteistyöhön, ristiriitojen sieto ja hallinta.
Nuorten kokemus maailmasta on muuttunut entistä yhteisemmäksi ja samaan suuntaan.
Koulu on ottanut tämän huomioon mutta ei riittävästi. Kesälukioseuraa tarvitaan, koska
se antaa mahdollisuuksia koulua kokonaisvaltaisemmin valmistaa nuoria elämään avoimessa mutta myös ristiriitaisessa maailmassa. Nuoret tarvitsevat kykyjä tunnistaa omia
vahvuuksiaan maailmassa, jossa valinnanmahdollisuuksia on paljon ja kaikki tuntuu
olevan mahdollista, mutta myös kilpailu hyvistä opiskelu- ja työpaikoista on kiristynyt.
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Kesälukioseura haluaa pysyä vahvasti ajassa kiinni ja tarjota lapsille ja nuorille ajankohtaisia ja ainutlaatuisia oppimiskokemuksia myös tulevaisuudessa. Strategiassa kuvataan
seuran perustehtävä, visio ja arvot sekä keskeisimmät kehittämisalueet. Lupaamme, että
seura tehostaa yhteydenpitoa jäsenjärjestöihinsä ja on entistä aktiivisempi yhteistyökumppani.
Strategian on laatinut seuran hallitus yhdessä henkilöstön kanssa. Seuran menestystekijöitä ja toimintaympäristön muutoksia kartoitettiin kyselyllä, johon saatiin vastauksia
jäsenjärjestöiltä, opettajilta, yhteistyökumppaneilta ja keskeisiltä sidosryhmiltä. Kyselyn
perusteella merkittävimpinä seuran toimintaan vaikuttavina muutostekijöinä nähtiin
opiskelun digitalisaatio ja etäopiskelu, julkisen talouden heikentyminen sekä Suomen
monikulttuuristuminen. Seuran menestystekijöinä nähtiin ajassa eläminen, kiinnostavat
oppisisällöt ja kohderyhmän tarpeiden tunnistaminen. Vahva viesti oli, että seuran tulee
jatkossa parantaa näkyvyyttään.
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Perustehtävä, visio ja arvot
Kesälukioseura tarjoaa lapsille ja nuorille merkityksellisiä oppimiskokemuksia ja itsensä
kehittämisen mahdollisuuksia koulun ulkopuolella. Toimintaan osallistuvat saavat syvällisiä yhteisöllisyyden ja kasvun elämyksiä kesäkursseilla. Kesälukioseura on vastuullinen edelläkävijä, johon lapset, nuoret ja opettajat voivat luottaa.
Seuran visio on, että se tarjoaa yllättäviä ja innostavia oppimiskokemuksia rajattomissa
oppimisympäristöissä.
Kesälukioseuran asiakkaita ovat toisella asteella opiskelevat ja sinne siirtymässä olevat
nuoret sekä maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret.
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KESÄLUKIOSEURALLE OVAT TÄRKEITÄ SEURAAVAT ARVOT:

YHDENVERTAISUUS
OPETUKSEEN
OSALLISTUMISESSA

AVARAKATSEISUUS

Seura vastaa yhteiskunnan
monikulttuuristumiseen
tarjoamalla helposti saavutettavia opiskelumahdollisuuksia
nuorille heidän taustastaan
riippumatta.

Kesälukioseura haluaa
kasvattaa toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret avarakatseisiksi. Kesällä opitaan
elämää varten. Kyky ymmärtää
laajasti asiayhteyksiä nähdään
tärkeänä opiskelun ja työelämän taitona.

YHTEISÖLLISYYS

LUOVUUS

Kesäopiskeluun kuuluu yhdessä
oleminen ja tekeminen.
Yhteisöllisyys on merkittävä osa oppimiskokemusta.

Monipuoliset ja rajattomat
oppimisympäristöt, innovatiiviset
opettajat ja luovat opiskelijat
tuottavat uudenlaisia yhteisöllisiä oppimiskokemuksia.
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Kesälukioseura – Merkityksellisiä
oppimiskokemuksia lapsille ja nuorille
KESÄLUKIOT
Kesälukiot edistävät nuorten lukioon siirtymistä, lukiovaiheen opiskelua ja valmistautumista ylioppilaskirjoituksiin sekä hakeutumista jatko-opintoihin. Kesälukiot vahvistavat
nuorten halua ja kykyä perehtyä ajankohtaisiin aiheisiin, omaksua ja luoda tietoa sekä
verkostoitua. Lisäksi kesälukiot tarjoavat kokemuksia kansainvälisyyteen Suomessa ja
ulkomailla. Kesälukioissa on edelleen keskeistä ylioppilastutkintoon tähtäävien kurssien
suorittaminen, mutta entistä enemmän tarjotaan myös muita lukion kursseja. Kesälukiot on suunnattu myös ulkosuomalaisille ja kansainvälisille nuorille.

PAKOLAISLASTEN JA -NUORTEN KURSSIT
Pakolaislasten ja -nuorten kurssit tukevat maassamme asuvien pakolaistaustaisten lasten ja -nuorten oman äidinkielen taitoa ja vahvistavat heidän kulttuuri-identiteettiään.
Kurssit on suunnattu 7–14-vuotiaille lapsille ja nuorille ja niiden sisällöstä ja opetuksesta vastaavat pakolaistaustaiset opettajat. Kurssit pidetään kesäisin leirikeskuksissa eri
puolilla Suomea. Oman äidinkielen opiskelu edistää lasten ja nuorten integroitumista
suomalaiseen yhteiskuntaan.
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Ydinosaaminen
Seura on avoin, arvostava ja innostava työympäristö opettajille ja ohjaajille. Seuran henkilöstön ydinosaamista ovat tiimityö- ja monikulttuurisuustaidot, koulutuksellinen ja
pedagoginen osaaminen sekä opettajien ohjauksen ja osallistamisen taidot.
Seuran henkilöstö arvostaa työn monipuolisuutta ja on avoin uusille avauksille.
Kesälukio-opettajien keskeisintä ydinosaamista ovat intensiivisen opetuksen didaktiikkaan liittyvät taidot. Kesälukio-opettajat ovat luovia opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita ammattilaisia. He ymmärtävät turvallisen oppimisilmapiirin merkityksen ja
kokevat yhteisöllisyyden, oheistoiminnan ja vapaa-ajan aktiviteetit tärkeänä osana kesälukiota.
Pakolaiskurssien opettajien ydinosaamista ovat intensiivisen kurssin tavoitteiden ja toteutuksen monipuolinen hallinta. Opettajat ymmärtävät omakohtaisesti oman kielen
ja kulttuurin merkityksen, suunnittelevat toimintaa lapsilähtöisesti ja arvostavat monimuotoisen opettajatiimin tietotaitoa.
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Kehittämisen painopisteet
ja strategiset tavoitteet
1) SEURAN TOIMIJOIDEN IDENTITEETTI JA OSAAMINEN
Tavoitteena on, että Kesälukioseura on jäsenilleen entistä tärkeämpi ja tarjoaa alustan
kokeilevalle ja kehittävälle toiminnalle. Toiminnan kehittämisessä avainasemassa on
oikeiden tekijöiden löytäminen ja heidän sitoutumisensa seuran arvoihin ja tavoitteisiin. Opettajia kannustetaan pedagogisiin ja sisällöllisiin kokeiluihin. Kokeilutoimintaa
kehitetään suunnitelmallisemmaksi. Maahanmuuttajatoiminnan asiantuntijoiden roolia
seuran toiminnan suunnittelussa vahvistetaan.

2) VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Kesälukioseura ja sen koulutustarjonta tehdään entistä paremmin tunnetuksi, jotta yhä
useampi löytää kurssitarjonnan ja innostuu kesäopiskelun mahdollisuuksista. Nuoret
otetaan vahvemmin mukaan toiminnan suunnitteluun ja tunnetuksi tekemiseen. Viestinnässä määritellään tärkeät sidosryhmät ja painopistealueet. Viestinnällistä yhteistyötä
tehdään muiden innovatiivisesti oppimiseen suhtautuvien toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin maailmalla.

3) KOKEILEVA TOIMINTA
Vahvistetaan entisestään seuran kokeilutoimintaa. Kehitetään kaikenlaisia oppimisen
innovaatioita ja tuodaan tarjontaan vuosittain myös uusia teemoja ja sisältöjä. Haetaan
ennakkoluulottomasti uusia yhteistyökumppaneita ja markkinoidaan kesälukiotoimintaa ja seuran muita kursseja pedagogisten ja sosiaalisten innovaatioiden kokeilukenttänä.
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4) KESÄLUKIOITA JÄRJESTÄVIEN YHTEISTYÖOPPILAITOSTEN
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Oppimisen elämyksiä tarjoaa laadukas, toimiva ja uudistuva kesälukioverkosto. Yhteistyöoppilaitosten kehittämisverkostoa vahvistetaan ja kannustetaan yhteistyöoppilaitoksia kehittämishankkeisiin ja paikalliseen yhteistyöhön. Tuloksena saavutetaan entistä
laajempi valtakunnallinen kesälukiotarjonta, joka vastaa entistä täsmällisemmin nuorten tarpeisiin ja kysyntään.

5) KANSAINVÄLINEN KUMPPANIVERKOSTO TOIMIMAAN
Kansainvälistä kesälukiotarjontaa monipuolistetaan ja tehdään yhä houkuttelevammaksi. Kansainvälisiä verkostoja laajennetaan etsimällä uusia kansainvälisiä kumppaneita.
Suomessa järjestettävää kansainvälistä kesälukiotarjontaa markkinoidaan myös ulkomaisille nuorille.

6) ETÄ- JA DIGIOPPIMISEN MUODOT
Monimuoto-opetus tulee olemaan vahvemmin osa Kesälukioseuran toimintaa. Digitaalisia menetelmiä hyödyntämällä tarjotaan entistä laajempia opintokokonaisuuksia ja laajennetaan toimintaa ympärivuotiseksi pyrkimällä yhteistyöhön parhaitten etäopetusta
antavien oppilaitosten kanssa.
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Strategian seuranta,
arviointi ja kehittäminen
Seuran hallitus tarkastelee vuosittain strategian toteutumista. Kevyt tulevaisuustarkastelu ja toimintaympäristön analyysi tehdään vuosittain. Syvempi tarkastelu ja laajempi
sidosryhmien kuuleminen toteutetaan strategiakauden puolivälissä.
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