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MISSIO, VISIO JA TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

Luetaan yhdessä on valtakunnallinen vapaaehtoistyön verkosto,
joka edistää maahan muuttaneiden suomen ja ruotsin kielen
oppimista, osallisuutta ja kotoutumista. Yhteisömme motto on:
kotoutumista, kielitaitoa, ystävyyttä. 

Vuonna 2026 Luetaan yhdessä on Suomen suurin, tunnetuin,
laadukkain ja kattavin vapaaehtoistyön verkosto, joka edistää ja
vahvistaa monimuotoista yhteiskuntaa. Verkostomme ydinarvot
ovat jatkuva oppiminen, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. 
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Kuvan keskellä ovat verkoston ydinarvot. Palapelin palaset kuvaavat kauden 2022 - 2026 strategisia painopisteitä. 



STRATEGISET PAINOPISTEET 

Strategiakaudella 2022 - 2026 panostamme vapaaehtoistyön
kehittämiseen, opiskelijoiden osallisuuteen, vaikuttamistyöhön ja Luetaan
yhdessä -verkoston elinvoiman vahvistamiseen.  
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Vaikuttamistyö
Teemme viestintä- ja
vaikuttamissuunnitelman ja
seuraamme aktiivisesti
yhteiskunnallista keskustelua
maahanmuutosta, kotoutumisesta ja
monikulttuurisuudesta. Teemme
vaikuttamistyötä yhdessä muiden
kansalaisjärjestöjen ja
yhteistyöverkostojemme kanssa.
Nostamme vaikuttamistyöhön liittyviä
teemoja esille verkoston viestinnässä ja
koulutustilaisuuksissa.
Toiminnallamme edistämme
molemminpuolista kotoutumista ja
yhteiskunnan positiivista
asenneilmapiiriä tarjoamalla oppijoille
ja vapaaehtoisille vastavuoroisen
kohtaamisen mahdollisuuksia.

Opiskelijoiden osallisuus
Lisäämme opiskelijoiden
osallistumisen mahdollisuuksia
opetusryhmissä ja toimintamme
kehittämisessä. Nostamme
viestinnässämme esille opiskelijoiden
omia kokemuksia ja kiinnitämme
huomiota heidän edustukseensa.
Huomioimme verkoston nettisivujen
ja markkinointimateriaalien
kehittämisessä saavutettavuuden,
selkokielisyyden ja opiskelijoidemme
moninaisuuden.

Yllä: Leppävaaran ryhmä työn touhussa. 
Alla: Kevätmalja Zoom-kokoontumisessa

keväällä 2021



Kehittyvä vapaaehtoistyö
Tuemme, koulutamme ja
innostamme toiminnassamme
mukana olevia vapaaehtoisia.
Kehitämme ja kokeilemme myös
uusia vapaaehtoistyön muotoja.
Keräämme tietoa
vapaaehtoisresurssimme nykyisestä
profiilista ja tarpeista. Varaudumme
mahdolliseen vapaaehtoistyön
sukupolvenmuutokseen aktiivisella
rekrytoinnilla. Rekrytoimme ryhmien
vapaaehtoisiksi myös maahan
muuttaneita. Sitoudumme
antirasistiseen työskentelyyn.
Kehitämme perehdytyksen ja
mentoroinnin menetelmiä.
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Elinvoimainen verkosto
Seuraamme toimintaympäristön
muutoksia ja vastaamme niihin
kehittämällä toimintaamme rohkeasti.
Brändin kirkastamisen tueksi
keräämme tietoa verkostomme
tunnettuudesta. Laajennamme
toimintaa lähiopetuksen muodossa
ensisijaisesti niille paikkakunnille, joilla
ei entuudestaan ole Luetaan yhdessä -
verkoston toimintaa. Kokeilemme
uusia toimintamuotoja ja -tapoja.
Tavoitamme entistä laajemmin
Suomeen muuttaneita ja
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita.

Forssan ryhmä perustettiin syksyllä 2021.
Kuvassa ryhmän aktiiveja. 

Seminaariosallistujia tutustumassa
oppikirjoihin. 


