Arvoja ja arvokkaita ominaisuuksia

Taustaväri

arjessa
pitää olla
väriä

Järvilakeuden kansalaisopisto on valtakunnallisesti merkittävä maaseutukansalaisopisto, joka ennakkoluulottomalla verkostoitumisellaan ja luovuudellaan edistää asukkaidensa osaamista ja hyvinvointia sekä
alueensa elinvoimaa.

Arvot
Elinikäinen oppiminen: Opisto luo edellytyksiä sekä kannustaa omaehtoiseen oppimiseen ja kehittymiseen eri
ikävaiheissa ja elämäntilanteissa. Opisto ottaa huomioon kaiken ikäiset kuntalaiset, mutta huomioi myös olemassa olevat muiden toimijoiden tarjoamat palvelut.

Onnistumisen tunteet tekevät arjesta
arvokasta. Me mahdollistamme tiedon ja taidon
kehittämisen ihmisten intohimon mukaisesti.
Intohimon, joka meiltä kaikilta löytyy.

Yhteiskunnan eheys: Maahanmuuttajat ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt löytävät opistosta reitin
yhteiskunnan jäsenyyteen. Kieli- ja kulttuuriopinnot edistävät sekä oman että vieraan kulttuurin ymmärtämistä
ja arvostamista ja luovat pohjaa kansainvälistymiseen. Eri-ikäiset ja taustaltaan erilaiset ihmiset eri kunnista,
kylistä ja kaupunginosista oppivat ymmärtämään paremmin toisiaan kohdatessaan yhteisen opiskelun ja harrastamisen merkeissä.
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Tasa-arvo: Kaikki voivat osallistua opetukseen asuinpaikasta, pohjakoulutuksesta ja taloudellisesta tilanteesta
riippumatta.
Aktiivinen kansalaisuus: Opisto kannustaa aloitteellisuuteen toimintansa kehittämisessä ja palautteen
antamisessa. Opisto nostaa esiin ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita ja kannustaa kuntalaisia toimimaan
paremman tulevaisuuden puolesta.
Luovuus: Uusiin näkemyksiin ja uusiin tapoihin toteuttaa asioita suhtaudutaan ennakkoluulottomasti. Opiston
laaja osaajien ja oppijoiden kirjo ja ihmisten erilaisuus nähdään voimavarana. Kannustava ja avoin ilmapiiri luo
pohjaa uusien ajatusten syntymiselle.
Yhteistyö: Palveluita suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Opisto hyödyntää
verkostojaan parhaan palvelun löytämiseksi asiakkaille.

VIESTINTÄ
ITSEARVIOINTI
PALVELUMUOTOILU
UUSI KANSALAISOPISTO

VOIMAA VIESTINTÄÄN

1. Auttavaisuus: Asiat valmistellaan niin hyvin, että asiakas saa jotain arvokasta ensimmäisestä tapaamisesta
lähtien. Ei asiakasta kiinnosta kurssi, mitä olet myymässä, vaan ratkaisun löytäminen omaan ongelmaansa,
unelmaansa, tarpeeseensa. Tunne aidosti ne ihmiset kenen kanssa olet tekemisissä.
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2. VIESTINTÄ

sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen

MUSIIKKI

1.

KÄDEN TAIDOT

BRÄNDI
“brändin” vahvistaminen ja
tunnetuksi tekeminen

TANSSI
NÄYTTÄMÖTAITEET

2. Kuuntelu
Maailmasta oppii kuuntelemalla. Älä lukkiudu omaan näkökulmaasi ja pidä sitä ainoana totuutena. Mitään ei pidä
niellä purematta, mutta asioita, ihmisiä ja heidän lähtökohtiaan voi yrittää ymmärtää.
3. Kysymykset
Kun kuuntelet, tiedät mitä kysyä. Välillä pitää ensin kysyä, jotta pääsee kuuntelemaan. Oikeiden kysymysten
esittäminen on hyvä tapa näyttää, että olet aidosti kiinnostunut.
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4. Uuden oppiminen
Kehitys loppuu tyytyväisyyteen – ja “jos et kasva, niin näivetyt.”
6. Ajankäyttö
Suunnittele tekemiäsi sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä. Mitä tarkemmin tiedät, miten tavoitteesi saavutat,
sitä paremmin nukut yösi. Ja mitä paremmin nukut yösi, sitä paremmin teet työsi.

Avainasemassa asiakas
•
•
•
•
•

Selkeä viesti menee perille

Yhtenäinen selkeä tyyli, joka näkyy kaikessa
Värikkyys - elämän ilo
Mahdollistaja > monipuolinen tarjonta > kaikille kiinnostuksen mukaisesti
Hyppy uuteen aikaan, ajassa elävä, nuorekkuus
Lähtökohtana kaikkeen laaja inspiroiva tarjonta ja ihmisten motivointi kehittää itseään ja toteuttaa unelmiaan

Yrityskuvaan vaikuttavia tekijöitä

Kenelle opisto viestii?

ympäristö

Graafinen
ilme
Mainonta

Olemme kaikki tiedottajia
• Opiston henkilökunta on tärkeä viestintäkanava,
opettajat ovat kaikkein lähimpänä asiakkaita,
“Opettaja on opiston käyntikortti”
• Kerrotaan opiston toiminnasta, viedään viestiä,
Sovellus Nieminen 2004, 15.
kannustetaan osallistumaan niin omille kuin
muidenkin kursseille, puhutaan hyvää ja
jaetaan kokemuksia
• Jos olet somessa, käy tykkäämässä opiston
päivityksiä, kommentoi ja jaa niitä omassa
uutisvirrassasi, jos vain mahdollista
• Vinkkaa omista kursseistasi opiston ja
oman Facebook-sivusi kautta. Voit mielellään
kutsua omia kavereitasi tykkäämään opistomme
some-kanavista: näin saamme entistä laajemman
tavoittavuuden käyttöömme.
• Muistetaan tuoda viestiä ja palautetta kentältä
toimistolle ja kurssisuunnitteluun!
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Onnistumisen tunteet tekevät arjesta arvokasta. Me mahdollistamme tiedon ja taidon
kehittämisen ihmisten intohimon mukaisesti. Intohimon, joka meiltä kaikilta löytyy.
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• Selkeys ja asiakasnäkökulma otetaan huomioon
kaikessa tiedotuksessa

Toiminta-

• Kohderyhmän näkökulma viestintään
• Usein erilaisille kohderyhmille lähetetään sama viesti,
mutta eri tekstilajissa, eri tyylisenä ja eri kanavia pitkin
• On mentävä sinne, missä kohderyhmä on!

• Jokaisella pääluokalla oma ikoni (tunnuskuva) ja teemaväri
• Väriteemoja ja tunnuksia toistetaan kaikessa viestinnässä (esitteet, opinto-ohjelmat,
lehtimainokset, mainoslahjat, julisteet, kotisivut, facebook ja muu some, uutiskirje jne.)
• Yhtenäinen viestintä auttaa, että opiston tiedotus tunnistetaan ja viesti erottuu massasta
• Selkeys: ihmiset löytävät etsimänsä helpommin

B

Asiakaspalvelu

• Kurssiotsikoihin iskevyyttä ja kuvailevuutta
– lyhyesti ja ytimekkäästi max. 4–5 sanaa
– ideaa, leikillisyyttä, innostavuutta
– yllättävyyttä, pois laatikosta

• Kurssikuvauksiin intoa ja kannustusta
tunteetvetovoimainen
tekevät arjesta
–Onnistumisen
alkuun lyhyt
muutaman lauseen Löydä sinun uusi kurssi
arvokasta. Me mahdollistamme tiedon ja taidon
jarvilakeus.fi
“myyntipuhe”
kurssinmukaisesti.
sisällöstä – miksi jokaisen
kehittämisen
ihmisten intohimon
Intohimon, joka meiltä kaikilta löytyy.
kannattaa tulla juuri tälle kurssille
Taustaväri
– matala kynnys, helpotetaan osallistumista
– opinto-ohjelmaan tulee lyhyt selostus, Hellewiin tarkemmin
lisätiedot menetelmistä, materiaaleista ym. ohjeistusta

Tekstit

arjessa
Viestinnän tavoitteiden nelikenttä
Valokuvaaminen ja muu dokumentointi
pitää olla
väriä
Terveys

Onnistumisen tunteet tekevät arjesta
arvokasta. Me mahdollistamme tiedon ja taidon
kehittämisen ihmisten intohimon mukaisesti.
Intohimon, joka meiltä kaikilta löytyy.

Puskaradio
Tieto mielenkiintoisista kursseista kulkee yhä tehokkaasti ”puskaradion” kautta. Tutustu myös muiden
opettajien kursseihin, jotta voit suositella niitä omassa työyhteisössäsi, tuttavapiirissä ja omilla kursseillasi.

Kielet

• Välitämme mielellämme kuva- ja videomateriaalia kursseilta
– niin opiskelijoista, töistä kuin itse tekemisestäkin.
Muu koulutus
• Muistathan aina kysyä opiskelijoilta luvan henkilöiden ja Puutarha
töiden kuvaamiseen!
Voit kertoa, että kuvia käytetään opiston viestinnässä, esimerkiksi
opinto-ohjelman tai kotisivujen kuvituksessa.
• Lasten kuvaaminen edellyttää AINA lupaa vanhemmilta.
• Lähetä kuvat sähköpostilla osoitteeseen jlakeus@gmail.com alkuperäisessä
Taitoaineet
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koossaan tai toimita materiaali toimistolle esim. muistitikulla tai jaetussa
Löydä sinun uusi kurssi
verkkokansiossa

Yleisvärit
Sisustus

Terveydenhuolto

Näyttämötaiteet

Kulttuuri & kirjallisuus Maa ja metsä

Tietotekniikka

Yhteiskunta

Käden taidot

Liikunta

Historia

Kuvataide

Tanssi

Kotitalous

Kauneudenhoito

Tyyli & pukeutuminen

jarvilakeus.fi

• Blogiharrastus on erittäin tervetullutta, samoin mitkä tahansa viestit ja
tiedotteet kursseihin tai niiden aihepiiriin liittyen – tehdään niistä uutisia kotisivulle
Sisustus
Filosofia
Psykologia
ja someen – pidetään yllä ihmisten mielenkiintoa!
• Voit myös itse kertoa suoraan paikallislehdille ym. mielenkiintoisesta kurssista.
Mikäli tarjoat lehdelle itse kirjoittamaasi juttua kurssiisi liittyen, lähetä se myös
toimistolle, niin saadaan juttua kaikkiin kanaviin.

