Luetaan yhdessä -verkoston toimintasuunnitelma 2019
Luetaan yhdessä on valtakunnallinen verkosto, joka tukee maahan muuttaneiden, erityisesti
naisten, kielen oppimista ja kotoutumista. Verkosto tarjoaa vapaaehtoistyönä lukutaidon ja
suomen tai ruotsin kielen opetusta maahanmuuttajille eri puolilla Suomea. Verkostossa toimii yli
90 opetusryhmää 31 paikkakunnalla, joissa yli 600 vapaaehtoistyöntekijää opettaa yli 2500
opiskelijaa.
Luetaan yhdessä -ryhmät aloittavat opetustoiminnan vuosittain loppiaisen jälkeen tammikuussa.
Kevätlukukauden opetus jatkuu pääsääntöisesti toukokuun loppuun. Syyslukukausi alkaa
pääsääntöisesti syyskuun ensimmäisellä viikolla ja kestää joulukuun puoliväliin. Toimintaa
koordinoi kaksi kokoaikaista työntekijää. Toimintaa ohjaa ja valvoo kymmen henkinen
ohjausryhmä, joka kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa.
Luetaan yhdessä -verkoston perusrahoitus tulee STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus) toiminta-avustuksen muodossa. Tämän lisäksi Luetaan yhdessä -verkostolla on
CIMO:n (Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut) projektiavustus vuosille 2018-2020 sekä
Jane ja Aatos Erkon säätiön oppimateriaaliavustus vuosiksi 2018-2019.
Opetusmateriaalit
Opiskelijoille ja vapaaehtoistyöntekijöille hankittavien oppikirjojen lisäksi opetusryhmien tueksi
luodaan lukukausittain tuntisuunnitelma, jossa ryhmien käyttöön tarjotaan aihepiireittäin eri tasoille
suunnattuja tehtäviä. Ryhmät voivat hyödyntää materiaalia yksittäisillä opetustunneilla tai käyttää
sitä sellaisenaan lukukauden ajan. Vuoden 2019 tuntisuunnitelmiin lisätään mm.
dialogiharjoituksia sekä draamametodeja ja pelejä.
Suomenkielen opetusmenetelmät ja materiaalit ovat viime vuosina siirtyneet yhä enenevässä
määrin verkkoon. Lisäksi digitaidoista on tullut välttämätön osa yhteiskunnassa toimimista. Tämän
vuoksi verkosto kokee tärkeäksi edistää myös opiskelijoidensa digitaitoja. Vapaaehtoisia onkin
koulutettu digimateriaalien käyttämiseen vuosien 2016-2017 aikana valtakunnallisesti. Koulutusten
yhteydessä havaittiin, että suurimmalla osalla opetuspisteitä ei ole digilaitteita tarjolla
hyödynnettäväksi opetuksessa. Verkosto haki lisäavustusta STEA:lta tablettien hankkimiseksi eri
Luetaan yhdessä -opetustoimipisteisiin. Avustusta myönnettiin yhteensä 22 000 euroa, jolla
toteutetaan tablettipilotti vuoden 2019 aikana. Pilottiin osallistuvat ryhmät valitaan loppuvuodesta
2018 ja pilotointitehtävien organisointiin palkataan harjoittelija keväällä 2019.
Koulutukset ja tapaamiset
Vuoden 2019 aikana järjestetään kuusi alueellista koulutustilaisuutta, joissa käsitellään ohjaajan
mahdollisuuksia tukea mielen hyvinvointia maahanmuttajaryhmissä. Yhteistyökumppanina ja
osakouluttajana alueseminaareissa toimii Mielenterveysseuran MIOS-hanke.
Syksyn aikana järjestetään verkoston vapaaehtoistyöntekijöille lisäksi vuotuinen valtakunnallinen
koulutusseminaari, johon osallistuvien matka- ja ruokailukulut korvataan. Vuoden 2019
seminaarissa käsitellään mm. suomen alkeiden opettamista ja pedagogiikkaa sekä selkopuheen
käyttöä.
Verkosto kartoitti vuoden 2017 lopulla vapaaehtoisten halukkuutta osallistua opintomatkoihin
ulkomailla. Matkustushalukkuutta löytyi runsaasti, joten verkosto haki liikkuvuusavustusta CIMO:lta

matkoihin, joissa verkoston vapaaehtoiset ja työntekijät käyvät tutustumassa erilaisiin
kielenopetusmalleihin Euroopassa syksystä 2018 alkaen. Matkoista valtaosa toteutetaan vuoden
2019 puolella. Verkoston vapaaehtoisista rekrytoidaan matkojen puitteissa Luetaan yhdessä lähettiläitä, jotka kertovat hyvistä käytännöistä eteenpäin muille vapaaehtoistyöntekijöille mm.
nettisivujen ja koulutusten välityksellä.
Vuoden 2019 aikana verkostossa kokeillaan uutta Uuden vapaaehtoisen -koulutusta. Siihen voivat
halutessaan osallistua henkilöt, jotka aloittavat Luetaan yhdessä -vapaaehtoisena toimimisen jo
olemassa olevassa opetusryhmässä. Uusien ryhmien alkukoulutukset järjestetään aina
perustettavien opetusryhmien yhteydessä. Vuonna 2019 verkoston tavoitteena on laajentaa
toimintaa Oulussa sekä aloittaa uutta toimintaa Jyväskylässä.
Raportointi
Ryhmät raportoivat toiminnastaan kevät- ja syyslukukauden päätyttyä. Raporttien pohjalta kootaan
keväisin verkoston vuosikertomus, jossa eritellään hankkeen toimintaa ja tuloksia. Myös toiminnan
itsearviointi toteutetaan vuosittain. Kyselylomake lähetetään verkoston vapaaehtoistyöntekijöille,
ohjausryhmälle, yhteistyökumppaneille sekä osalle opiskelijoista.
Toiminnan vaikuttavuuden mittaamisessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota opiskelijoilta
kerättävään palautteeseen vuonna 2019 tablettipilotin yhteydessä. Opiskelijapalautteenantoa
helpotetaan tablettien avulla, joihin lisätyllä toiminnolla opiskelijat voivat antaa entistä paremmin
palautetta anonyymisti, mutta kuitenkin heidän kielitaitoonsa soveltuvalla tavalla.
Viestintä
Verkoston sisäinen viestintä tapahtuu pääosin sähköisesti viisi kertaa vuodessa lähetettävän
sähköisen uutiskirjeen, nettisivujen sekä Facebook-sivujen välityksellä. Toimintaa esitellään
vuoden aikana erilaisissa tapahtumissa, kuten Maailma kylässä -festivaaleilla sekä alueellisissa ja
kunnallisissa tapahtumissa. Toimintaa mainostetaan sekä uusille opiskelijoille että vapaaehtoisille
säännöllisesti lukukausittain ja tähän liittyvät toimenpiteet kirjataan viestintäsuunnitelmaan.
Verkosto jatkaa vuonna 2018 aloitettua Vuoden Luetaan yhdessä - opiskelijan ja Vuoden Luetaan
yhdessä -vapaaehtoisen palkitsemista. Palkinnoilla halutaan sekä kannustaa opiskelijoita, että
nostaa esille onnistumisen tarinoita ja huomioida vapaaehtoisten tekemä tärkeä työ.
Yhteistyötahot
Verkostolla on erilaisia hankekumppaneita, joiden kanssa kehitetään perustoimintaa ja opetusta.
Vuoden 2019 aikana kehitetään yhteistyötä Plan-järjestön Voimanaisia-hankkeen kanssa sekä
Kirkon ulkomaan avun Osallisuuden kieltä oppimassa -hankkeen kanssa, joiden molempien
hankkeiden ohjausryhmissä on verkostolla edustus. Verkostolla on myös jäsenyys Moninaisten
Tilan asiantuntijaryhmässä sekä selkokeskuksen Selkokielen neuvottelukunnassa.
Verkosto toimii asiantuntijana Etelä-Suomen ETNOssa (Etnisten suhteiden neuvottelukunta)
kaudella 2015-2019. Osana Etelä-Suomen ETNOa verkosto ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin
ja vaikuttaa ETNOn toimintasuunnitelman mukaisesti.
Verkostolla on myös laaja, yli 80 organisaation yhteistyöverkosto, joka mm. tarjoaa tiloja
toiminnalle. Yhteistyöverkoston organisaatioihin pidetään ryhmänä yhteyttä pari kertaa vuodessa
sekä yksittäistapauksissa tarvittaessa.

