Luetaan yhdessä -verkoston toimintasuunnitelma 2017
Luetaan yhdessä -verkoston toimintasuunnitelmassa esitellään vuoden 2017 keskeiset toiminnot ja
kehittämistoimenpiteet. Hankkeen yleiskuvaus on luettavissa erillisessä dokumentissa nimeltä
Toiminnan kuvaus.
Perustoiminta
Luetaan yhdessä opetustoiminta jatkuu entisenlaisenaan vuoden 2017 alussa. Ryhmät aloittavat
opetustoiminnan loppiaisen jälkeen tammikuussa. Kevätlukukauden opetus jatkuu pääsääntöisesti
toukokuun loppuun. Syyslukukausi alkaa pääsääntöisesti syyskuun ensimmäisellä viikolla ja kestää
joulukuun puoliväliin. Hankkeessa työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää ja toimintaa ohjaa ja
valvoo kahdeksan henkinen ohjausryhmä, joka kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa.
Ryhmät raportoivat toiminnastaan kevät- ja syyslukukauden päätyttyä. Raporttien pohjalta kootaan
keväisin verkoston vuosikertomus, jossa eritellään hankkeen toimintaa ja tuloksia. Vuosittainen
itsearviointi toteutetaan marraskuussa. Kyselylomake lähetetään verkoston vapaaehtoistyöntekijöille,
ohjausryhmälle, yhteistyökumppaneille sekä osalle opiskelijoista.
Kevätlukukauden aikana vapaaehtoistyöntekijät järjestävät yhteistyössä projektipäällikön kanssa
alueellisia koulutustilaisuuksia, joissa mm. vaihdetaan ryhmien kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.
Kevään 2017 aikana koulutusta järjestetään digiopetusaineistoista Oulussa (Pohjois-Suomen Luetaan
yhdessä -kunnat) sekä Kuopiossa (Itä-Suomen Luetaan yhdessä -kunnat). Lisäksi koulutusta
järjestetään keväällä Vaasassa (Länsi-Suomen Ly-kunnat) ja Helsingissä (Etelä-Suomen Ly-kunnat).
Jälkimmäisten koulutusten aiheet tarkentuvat kevään aikana. Syksyn aikana järjestetään verkoston
vapaaehtoistyöntekijöille valtakunnallinen koulutusseminaari, johon osallistuvien matka- ja
ruokailukulut korvataan.
Verkosto laajentuu keskimäärin kymmenen ryhmän vuosivauhtia. Uusille ryhmille järjestetään
ryhmäkoulutusta kuusi tuntia, sisältönä verkoston toiminta ja opetus. Keväälle 2017 on suunnitteilla
seitsemän uutta opetusryhmää: Espoo-Tapiola, Helsinki-Pro tukipiste, Iisalmi, Imatra, LappeenrantaSkinnarila, Riihimäki sekä Vantaa-Kartanonkoski.

2
Verkoston sisäinen viestintä tapahtuu pääosin sähköisesti viisi kertaa vuodessa lähetettävän
uutiskirjeen, nettisivujen sekä Facebook-sivujen välityksellä. Toimintaa esitellään vuoden aikana
erilaisissa tapahtumissa, kuten Maailma kylässä -festivaaleilla sekä alueellisissa ja kunnallisissa
tapahtumissa.
Verkostolla on erilaisia hankekumppaneita, joiden kanssa kehitetään perustoimintaa ja opetusta.
Osallisena verkossa -hankkeen kanssa kehitetään verkoston opiskelijoiden medialukutaitoja ja
käyttämään erilaisia digipalveluita sekä koulutetaan vapaaehtoistyöntekijöitä alkeisdigitaitojen
opettamiseen. Hyvä alku Hämeessä -hankkeen kanssa kehitetään Hämeenlinnan alueen
maahanmuuttajien palvelujärjestelmää. Hankkeessa kehitettyjä oppimateriaaleja esitellään syksyn
2017 valtakunnallisessa koulutusseminaarissa.
Verkosto toimii asiantuntijana Etelä-Suomen Etnossa kaudella 2015-2019. Vuoden 2017 aikana
verkosto edistää Etno-työssä maahanmuuttajien positiivista mediakuvaa yhteistyössä Moniheli ry:n ja
Yleisradion kanssa. Verkostolla on myös laaja, yli 80 organisaation yhteistyöverkosto, joka mm. tarjoaa
tiloja toiminnalle.
Kaksi uutta työntekijää
Luetaan yhdessä -verkosto haki lisätyöntekijää RAY:ltä, joka myönsi rahoituksen koordinaattorin
palkkaamiseen. Uusi työntekijä palkataan vuoden alussa kokoaikaiseen ja toistaiseksi voimassa
olevaan työsuhteeseen.
Uuden työntekijän turvin opetusryhmämäärää voidaan lisätä hallitusti myös tulevina vuosina, sillä
kasvupainetta on huomattavasti useilla paikkakunnilla. Myös jo toiminnassa olevat ryhmät saavat
työntekijän myötä aikaisempaa syvempää koordinaatiotukea.
Luetaan yhdessä -verkosto on saanut lisäksi Raha-automaattiyhdistykseltä palkkatukea työttömän
nuoren palkkaamiseksi verkoston toimistolle vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Maaliskuussa
palkattava projektiavustaja toimii Luetaan yhdessä -verkoston vapaaehtoistyöntekijöiden tukena.
Tehtäväkokonaisuuden oleellinen osa on ryhmänvetäjiä haastattelemalla tehdä verkostolle
opetusryhmien tarvearvio mm. ryhmien tiloja sekä oppimateriaaleja koskien.
Työntekijöihin ohjattu lisäresurssi mahdollistaa myös uusia kehittämistoimenpiteitä verkoston
toiminnassa. Tulevan vuoden aikana uudistetaan verkoston nettisivuja erityisesti opetusmateriaalien
osalta. Netistä löytyviä verkoston toiminnassa hyödyllisiä oppimateriaaleja tullaan esittelemään ja
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tarjoamaan nykyistä selkeämmin ja helpommin opetusryhmien käyttöön. Lisäksi vuoden aikana
annetaan vapaaehtoisille koulutusta ja ideoita siihen, kuinka yhteiskunta- ja työelämäopetusta voidaan
entistä paremmin integroida verkoston opetukseen.

