
Lukutaito-ohjelman 
(Reading Action Program, RAP)

Suunnitteluopas

“Jos kaikki kehitysmaissa asuvat lapset osaisivat
lukea kun he valmistuvat koulusta, 171 miljoonaa
ihmistä voitaisiin pelastaa köyhyydestä.”
“Literacy vs. Poverty” Room to Read



ALKUUN PÄÄSEMINEN

Lukutaito-ohjelman toteuttaminen klubissa tai piirissä
voi olla palkitseva palvelukokemus klubillenne. 
Tässä on muutama tärkeä vaihe, joita tarvitaan
menestyksellisen lukutaito-ohjelman toteuttamiseen:

VAIHE 1:
SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Lukutaito-ohjelma on tärkeä tilaisuus, joka voi auttaa
teitä täyttämään aukot lukutaidossa ja koulutuksessa
paikkakunnallanne. Ryhmänne voi auttaa muita
saavuttamaan heidän täyden potentiaalinsa ja
valmistaa heitä saamaan työtä, tukemaan heidän
perheitään ja nauttimaan koko
elämän kestävästä oppimisen
ilosta. Mutta ensin teidän pitää
perustaa suunnittelutoimikunta,
joka koostuu innostuneista
vapaaehtoisista ja
paikkakunnan asukkaista,
jotka auttavat teitä projektin
onnistumisessa. Yhdessä
toimikunta laatii
toimintasuunnitelman, 
jakaa tehtävät ja motivoi
muita liittymään mukaan.
Myös muita paikallisia
järjestöjä, opettajia ja alan
ammattilaisia voidaan kutsua
mukaan ja toimikunnalle
voidaan valita puheenjohtaja
johtamaan toimintaa. 

“793 miljoonaa 
aikuista ei osaa 
lukea näitä sanoja.”
UNESCO:n “Aikuisten ja nuorten lukutaito”

Yleiskatsaus 
Lukutaito on ehdoton perusta
osallistumiselle globaaliin
yhteiskuntaamme. Ilman lukutaitoa
emme pysty taistelemaan köyhyyttä ja
tauteja vastaan, vähentämään lasten
kuolleisuutta, saavuttamaan sukupuolten
tasa-arvoa ja varmistamaan kestävä
kehitys, rauha ja demokratia. Kuitenkin
lähes 800 miljoonaa ihmistä maailmassa
ei pysty lukemaan ja kirjoittamaan.
Maailman kaikista lukutaidottomista
ihmisistä tänä päivänä, kaksi
kolmasosaa on naisia ja yli 90
prosenttia elää kehitysmaissa.  

Lionit kaikkialla ovat muuttamassa
sellaisten lasten ja aikuisten elämän,
joilla on hyvin vähän tai ei lainkaan 
mahdollisuuksia koulunkäyntiin,
kirjastoihin, koulutusmateriaaleihin
tai internetin käyttämiseen. On
sitten kyseessä ylimääräinen apu
koulun jälkeen, kirjalahjoitukset tai
luokkahuoneiden rakentaminen,
lioneilla on yhteinen tavoite: meidän
vaikutuksemme kasvattaminen. Lionien
Lukutaito-ohjelma haastaa meidät
vaikuttamaan vielä enemmän. Me
voimme tehdä yhdessä töitä ja tuoda
toivoa paremmasta tulevaisuudesta
miljoonille... lukutaidon kautta.  

Lukutaito-ohjelma antaa klubeille
työkalut ja resurssit, joita tarvitaan
lukutaitoprojektin vetämiseen 
paikkakunnalla. Tutustu näihin
projekti-ideoihin ja aloita jo tänään.
Kaikki klubit voivat osallistua! Auta
meitä näyttämään maailmalle meidän 
globaalin verkostomme voima.  
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http://www.lionsclubs/FI/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/project-ideas.php.
http://www.lionsclubs/FI/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/resources.php
http://www.lionsclubs/FI/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/index.php
http://www.lionsclubs/FI/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/index.php
http://www.lionsclubs/FI/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/index.php
http://www.lionsclubs/FI/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/why-reading.php


VAIHE 2:
VALITKAA PROJEKTI

Valitkaa sellainen lukutaito-ohjelma, josta on
todellista hyötyä autettaville ja joka kiinnostaa
klubilaisia. Teidän pitää ehkä täyttää
paikkakunnan tarvearvio, jotta voitte päätellä
missä apua tarvitaan eniten. 

Ehkä haluatte keskittyä pieniin lapsiin, että he
ovat valmiita oppimaan lukemaan ja
aloittamaan koulunkäynnin menestyksellisesti.
Tai ehkä valitsette tietotekniikan ja teknologian
ja pyritte antamaan mahdollisuuden käyttää
tietokoneita siellä, missä niitä ei ole tarjolla. Tai
ehkä te haluatte hankkia työkaluja ja resursseja
näkövammaisille ihmisille, jotta he oppivat
kirjoittamaan ja lukemaan. 

Löytäkää projekti, 
joka sopii hyvin teidän
paikkakunnallenne.
Kun kehittelette projektia, varmistakaa että se
on käytännöllinen ja hyvin näkyvä. Ehkä
klubillanne on jo lukutaitoon liittyvä projekti,
jota voidaan yleisön tietoisuuden lisäämiseksi
laajentaa ottamalla muita yhteisön jäseniä
mukaan tehtäviin. Esimerkkejä:  

• Kehittäkää esikouluikäisten lukuohjelma 

• Järjestäkää kirja- ja/tai tietokonekeräys 
paikallista kirjastoa tai koulua varten 

• Hankkikaa reppuja ja koulutarvikkeita 
vähävaraisille lapsille

• Järjestäkää näkö- ja kuulotarkastuksia 
lapsille ja heidän vanhemmilleen

• Auttakaa aikuisia lukemisessa,
matematiikassa tai muissa aineissa

• Hankkikaa sokeainkirjoituskirjoja
vähävaraisille perheille

Asettakaa tarkat tavoitteet, joita kohti haluatte
pyrkiä. Se auttaa projektin onnistumisessa.
Joitain esimerkkejä ovat: 

• Järjestäkää näöntarkastus 200 lapselle 
paikallisessa koulussa; antakaa jokaiselle
lapselle mukaan sopiva kirja

• Järjestäkää paikkakunnalla
“lukutaitotilaisuus,” 
jonka tulot ohjataan tietokoneiden
hankkimiseen aikuisten koulutusohjelmaan

• Tehkää yhteistyötä leoklubin tai jonkun muun
nuorisoryhmän kanssa kerätäksenne
lahjoitettuja koulutarvikkeita 300 repun
täyttämiseen vähävaraisille lapsille. 

“Kehitysmaissa
42% tytöistä

eivät käy
koulua.”

“Girls Education” Room to Read
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http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mk9.pdf
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VAIHE 3:
PROJEKTIN JULKISTAMINEN 

Kertokaa paikkakunnalla lukutaito-ohjelman
projektista ja antakaa klubille tai piirille sen
ansaitsema tunnustus! Kutsukaa paikkakunnan
asukkaita mukaan. 

Harkitkaa:

• Esitteiden jakamista

• Yhteydenottoa paikallisradioon tai
televisioasemaan

• Lehdistötiedotteiden laatimista ja
lähettämistä sanomalehdille ennen ja
jälkeen projektin

• Projektin tietojen julkaisemista klubin ja
piirin verkkosivuilla sekä muissa palveluissa
kuten Facebookissa

• Paikallisen median kutsumista
tapahtumapaikalle

VAIHE 4:
PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN

Ottakaa klubijäsenet mukaan! Kutsukaa myös
perheenjäsenet, työtoverit ja ystävät
auttamaan. Tämä saattaa innostaa heidät
liittymään jäseniksi.

Varmistakaa, että projektin toteuttamispäivänä
paikalla on joku, joka osaa vastata
vapaaehtoisten, erityisvieraiden, median ja
muiden paikkakuntalaisten kysymyksiin. Koska
projektinne keskittyy koulutukseen ja
lukutaitoon, harkitkaa opettajien,
kouluvirkailijoiden tai muiden tai vastaavien
tahojen edustajien pyytämistä paikalle
kertomaan projektin kohokohdista ja
tärkeydestä paikkakunnalle. 

VAIHE 5:
KERTOKAA MEILLE PROJEKTISTANNE

Koko vuoden ajan me esittelemme
kertomuksia ja kuvia LCI:n blogissa 
aiheista, jotka liittyvät lukutaito-ohjelmaan.
Muistakaa kertoa meille projektistanne
täyttämällä kuukauden Lionsklubin
palveluaktiviteettiraportti. Raportin voi täyttää
verkkosivulla www.lionsclubs.org, kirjoita
hakulaatikkoon sana “aktiviteettiraportti”.  

VAIHE 6:
JUHLIKAA MENESTYSTÄ

Muistakaa juhlistaa projektinne onnistumista ja
saavutuksianne yhdessä heidän kanssaan 
jotka auttoivat toteutuksessa. Jaa
lehdistötiedotteita paikallismedialle ja lähetä
uutiskirje projektia tukeneille paikkakuntalaisille.
Haluatte ehkä ojentaa todistuksen sekä
kiitoskirjeen niille, jotka osallistuivat projektiin.
Vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden
palkitsemisseremonia on myös kaunis tapa
osoittaa kiitollisuutta. Muistakaa myös laittaa
kuvia projektista lionien Facebook-sivustoille,
jotta lionsperheen jäsenet näkevät tulokset.  

http://www.lionsclubs/FI/common/pdfs/md104.pdf
http://www.lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/planning-projects/service-activity-report.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/planning-projects/service-activity-report.php
http://www.lionsclubs/FI/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/success-stories.php
http://www.lionsclubs/FI/common/docs/md103.doc
http://www.lionsclubs/FI/common/docs/md103.doc
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Resurssit

On olemassa monia resursseja
lukutaitoon liittyvän projektin
toteuttamiseksi. 

Voitte myös harkita yhteistyötä
järjestöjen kanssa, jotka keskittyvät
koulutukseen ja lukemiseen. Tällä
tavoin vältätte turhaa työtä ja
varmistatte, että alueella saadaan 
suuri vaikutus. 

Materiaalit ja lukutaito-ohjelman
päivitykset löytyvät verkosta
www.lionsclubs.org, kokeile hakusanoja
“Lukutaito-ohjelma” tai ota yhteyttä
Palveluaktiviteettien jaostoon
osoitteessa programs@lionsclubs.org. 

mailto:programs@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org
http://www.lionsclubs/FI/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/partners.php
http://www.lionsclubs/FI/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/resources.php
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Lukutaito-ohjelma – Palveluprojektin toimintasuunnitelma

Vaihe 1: Suunnittelutoimikunnan perustaminen
Kuka, mukaan lukien paikalliset opettajat, koulujen virkailijat ja paikallisten järjestöjen, kirjastojen,
nuorisojärjestöjen ja aikuisoppimisohjelmien edustajat tulisi kutsua mukaan suunnittelutoimikuntaan?

Vaihe 2: Projektin valitseminen
Mikä projekti olisi hyödyllisin paikkakunnalle ja samalla kiinnostaisi klubijäseniä?

Vaihe 3: Projektin julkistaminen
Millä tavoin tiedotatte paikkakuntaa projektistanne?

Vaihe 4: Projektin toteuttaminen
Millä tavoin klubijäsenet, perheet, ystävät ja muut paikkakuntalaiset osallistuvat toimintaan? Kuka toimii 
projektin puhemiehenä?

Vaihe 5: Kertokaa meille projektistanne
Miten raportoitte klubinne projektista? Käyttääkö klubisihteerinne palveluaktiviteetti-ilmoitusta verkossa?

Vaihe 6: Juhlikaa menestystä
Millä tavoin klubinne aikoo juhlistaa projektin onnistumista?

Muistiinpanot:
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Palveluaktiviteettien jaosto
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
Sähköposti: programs@lionsclubs.org
Puhelin: 630.571.5466
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