
 
 

Luetaan yhdessä -strategia 2016-2020 
 
Toiminta-ajatus    
 
Luetaan yhdessä on vapaaehtoisuuteen perustuva valtakunnallinen verkosto, jossa matalan kynnyksen 
opiskeluryhmät tukevat maahanmuuttajien, erityisesti naisten, kielen oppimista. Ryhmissä tapahtuva 
suomen ja ruotsin kielen oppiminen on alkuna kotoutumiselle ja voimaantumiselle.  

Luetaan yhdessä -ryhmien kielenopetus tapahtuu kerran viikossa, kahden tunnin ajan kokoontuvissa 
opetusryhmissä. Opetus on opiskelijoille maksutonta. Yhdessä ryhmässä opettaa monta 
vapaaehtoistyöntekijää, jotta ryhmissä pystytään kohtaamaan maahanmuuttajat yksilöllisesti ja antamaan 
henkilökohtaista tukea. Verkoston toiminta on nk. matalankynnyksen toimintaa: opiskelijoiden ei tarvitse 
etukäteen ilmoittautua kursseille, ja uusia opiskelijoita voi tulla ryhmiin lukukauden aikanakin. Opiskelijat 
voivat tuoda mukanaan myös pienet lapsensa, joille järjestetään tarpeen mukaan omaa ohjelmaa 
oppituntien ajaksi. Matalan kynnyksen periaatteen myötä ryhmät ovat heterogeenisiä sekä opiskelijoiden 
koulutustason, iän, suomen kielen tason kuin etnisen ja kulttuuritaustankin puolesta. 
Vapaaehtoistyöntekijöiltä ei edellytetä opettajakoulutusta, vain kiinnostusta ja innostusta auttaa 
maahanmuuttajia. 

Opetuksen pääpaino on arjessa tarvittavassa kielitaidossa. Osa verkoston opiskelijoista on luku- ja 
kirjoitustaidottomia. Toiminnan avulla parannetaan heidän luku- ja kirjoitustaidon omaksumisen 
edellytyksiä. Toiminnan tavoitteena on myös parantaa opiskelijoiden sosiaalista toimintakykyä ja 
osallisuutta, ja näin edistää opiskelijoiden ja heidän perheensä hyvinvointia.  Opiskelijoiden työelämä- ja 
koulutusvalmiuksia parantamalla pyritään mahdollistamaan eteneminen kotoutumisessa. Lisäksi 
toiminnalla edistetään kaksisuuntaista integraatiota toimintaan osallistuvien kesken ja lisätään 
molemminpuolista kulttuurien tuntemusta. 
 

Visio 2020 

Luetaan yhdessä -verkosto on vakiinnuttanut asemansa luotettavana, joustavana ja tunnettuna 
kotouttamisorganisaationa, jonka toiminta on taloudellisesti turvattu.  
 
Verkoston opetuksen laadukkuus perustuu vapaaehtoisuuteen, matalan kynnyksen osallistumiseen, 
yksilöllisten tarpeiden huomiointiin sekä ihmisten tasavertaiseen kohteluun.  
 
Vapaaehtoiset ovat motivoituneita sekä koulutettuja vapaaehtoistehtävään. Vapaaehtoistyö tarjoaa 
palkitsevan ja rikkaan sosiaalisen ympäristön sekä vaikuttamiskanavan yhteiskuntaan.  
 
Verkoston ja sen yhteistyökumppaneiden välinen yhteistyö toimii erinomaisesti yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.  
 
Verkoston monikulttuurisuutta tukevalla toiminnalla on tärkeä tehtävä myös suomalaisten 
maahanmuuttajia kohtaan tuntemien ennakkoluulojen hälventämisessä.  
 



 
Arvot 

Luetaan yhdessä -toiminnassa monikulttuurisuus nähdään rikkautena ja kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia.  

Toiminta on sitoutumatonta uskonnollisesti ja poliittisesti.  

Toiminnan avulla halutaan saada suomalaiseen yhteiskuntaan uusia osaajia huomioiden, että 
kotoutuminen on prosessi ja se tapahtuu yksilöllisesti. 

Vapaaehtoistyö tuo mielekkyyttä yksilön elämään ja on suuri voimavara yhteiskunnalle. 

Opiskelijan sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta parantamalla edistetään koko perheen hyvinvointia. 
 

Strategia 

Verkostolla on selkeä ja hyvä konsepti kehittää ja ylläpitää opetustoimintaansa. Tuloksellinen opetuksen 
taso varmistetaan tarjoamalla ryhmille tarvittavat taloudelliset ja materiaaliset resurssit sekä henkilöstön 
tuki toiminnan toteuttamiseen. 

Nopeasti muuttuvassa ympäristössä seurataan ja kartoitetaan oppimisvaatimusten muuttumista ja 
pyritään vastaamaan niihin erilaisilla oppimismenetelmillä ja teknologian tarjoamilla mahdollisuuksilla.   

Opiskelijoiden tarpeet on kartoitettu ja opiskelija saa yksilöityä tukea kotoutumiseen, jossa syrjäytymisen 
ehkäisy ja kannustus opiskeluun ja työllistymiseen on huomioitu. 

Toimenpiteet vapaaehtoisten rekrytoimiseen ja kouluttamiseen ovat toimivat. Vapaaehtoistyöntekijöitä 
tuetaan ja kannustetaan jaksamaan opetustyössä. 

Opiskelijoita ohjautuu ryhmiin toimivan sidosryhmäviestinnän avulla: Kuntatoimijat, 
kotouttamiskouluttajat ja yhteistyöjärjestöt ovat tietoisia ryhmien olemassaolosta ja yhteistyö eri 
toimijoiden kanssa on säännöllistä ja sujuvaa. 

Yhteistyökumppaneiden panosta toiminnalle arvostetaan ja uusia kumppanuuksia solmitaan 
valtakunnallisen kattavuuden saavuttamiseksi. 

Aktiivisella viestinnällä verkoston toiminnasta pyritään vaikuttamaan suvaitsevan ilmapiirin lisääntymiseen 
maahanmuuttajia ja monikulttuurisuutta kohtaan.   

Säännöllisellä palautteen kokoamisella ja itsearvioinnilla kehitetään toimintaamme jatkuvasti entistä 
paremmaksi.  


