KARIN KAMPUKSEN VISIO – KULTTUURIKAMPUS
KUTSUU, HOUKUTTELEE JA INNOSTAA
TAITO
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KOKO KAMPUS
KASVATTAA

INTO

KAMPUS AKTIVOI
JA INNOSTAA

PALO

HYVINVOINNIN
KAMPUS

VISIO: KOKO KAMPUS KASVATTAA
Kampus tarjoaa rikkaan ja innovatiivisen oppimisympäristön, jossa koko
henkilöstö toimii lasten ja nuorten kasvattajina ja esikuvina.
Nuorten kasvua tukevalle kampukselle on erityisen tärkeää:

•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteisöllisyys ja vastuun ottaminen
Kannustaminen
Ehkäistään syrjäytymistä
Turvallisuus
Toimijoiden keskinäinen arvostus, toisten huomioiminen ja suvaitsevaisuus
Yhteiset pelisäännöt ja näitä tukeva toimintakulttuuri
Junioreita ja senioreita yhdistävä toiminta
Kampusemännän tai -isännän läsnäolo
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VISIO: KAMPUS AKTIVOI JA INNOSTAA
Karin kampus luo virikkeitä. Kampuksen asiakkaat vauvasta vaariin löytävät
mielenkiintoisia aktiviteettejä niin arkeen kuin juhlaan. Kulttuurin ja liikkumisen
kohtaamiset rakentavat monialaista yhteistyötä ja tiivistä yhteisöä.
Aktivoivalle kampukselle on erityisen tärkeää:

• Palvelee kaikkia ikäryhmiä
• Palvelut ovat helposti saavutettavissa: kulkuluvat, varaukset, ilmoitukset,
lipunmyynti, tilapalvelut, liikkuminen ja opastus

•
•
•
•
•

Aktivoi myös harrastusseurojen ulkopuolisia nuoria ja aikuisia
Virikkeellinen pihaympäristö, matalan kynnyksen lähiliikuntapaikka
Tarjoaa järjestettyä vapaa-ajan toimintaa: kerhoja, tapahtumia, messuja, leirejä
Toiminta on avoimesti esillä ja koettavissa
Kampus on Rauman kulttuurin ja liikunnan estradi.
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VISIO: KAMPUS EDISTÄÄ HYVINVOINTIA
Karin kampuksella tehdään maailman vahvimpia ihmisiä. Kampus tarjoaa
monipuolisia palveluita ja tiloja niin henkisen, fyysisen kuin sosiaalisenkin
hyvinvoinnin edistämiseen.
Hyvinvoinnin kampukselle on erityisen tärkeää:

•
•
•
•

Yhteistyö – ei lokeroituvaa toimintaa
Yhteisesti sovitut pelisäännöt
Nuorten ja aikuisten toimiminen yhdessä
Kampus mahdollistaa satunnaiset kohtaamiset ja sosiaalisten
suhteiden rakentamisen

• Tarjolla paikkoja ja palveluita paineiden purkuun sekä hiljentymiseen ja
rauhoittumiseen

• Terveelliset ja turvalliset tilat sekä esteettinen ja laadukas arkkitehtuuri
• Kampukselle on helppo tulla, siellä viihtyy ja on turvallista.
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KARIN KAMPUKSEN 10 HYVÄÄ PAIKKAA
1. Aula ja olohuone

2. Uimahalli

3. Liikunta- ja palloiluhalli

4. Kahvila-ravintola

6. Hj. Nortamon koulu

5. Kampus-sali

7. Nuorisotilat

8. Musiikki- ja kansalaisopisto

9. Käytävät
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10. Piha ja terassit

