
Mikä on lukutaitosi arvo?
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Sinulla on jotain arvokasta.

Koulutus on ainoa keino nousta köyhyydestä ja rakentaa kestävää rauhaa.

Kuitenkin 98 % maailman lukutaidottomista elää kehitysmaissa, usein köyhyydessä ja monet heistä 
sodan haavoittamina.

Lukutaitoa ei ole juuri siellä, missä sitä eniten tarvittaisiin.

Rauha. Ihmisarvoinen elämä. Toimeentulo.
Mikään näistä ei ole mahdollista ilman lukutaitoa.

Me haluamme tehdä asialle jotain.
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Syksyllä 2015 puhumme lukutaidon puolesta.

Peruskoulun yksi vuosi maksaa Suomessa noin 9000 euroa. Pakolaisella on mahdollisuus oppia 
lukemaan 52 eurolla.

Mutta onko hinnalla väliä? Lukutaidon arvo tulee mahdollisuudesta käyttää taitoa. Suomessa me 
joskus unohdamme sen. Pakolaiselle lukutaito on yhtä kuin ihmisarvoinen elämä.

Haluamme keskustella, herätellä ja kerätä varoja lukutaidon edistämiseksi siellä, missä apua eniten 
tarvitaan.

Voiko lukutaidolle määritellä arvon?
Mitä jos puhuisimme lukutaidon merkityksestä.

Monta ääntä on voimakkaampi kuin yksi.
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Tuletko mukaan?

Pakolaiselle lukutaito merkitsee mahdollisuutta arvokkaampaan elämään. Suomessa lukutaidon arvo 
on hälvenemässä. On aika herättää ihmiset.

Haluamme osoittaa, että ihmisarvoisen elämän peruspilarille ei voi laittaa hintalappua.

Yhteinen äänemme kantaa kauemmaksi.

Mitä elämäsi olisi ilman lukutaitoa?
Mikä on sinun lukutaitosi arvo? 
Olisitko valmis laittamaan lukutaitosi likoon, jotta kaikkein köyhimmät 
saisivat mahdollisuuden oppia?

Lahjoita lukutaitoasi. Apusi merkitsee ihmisarvoisempaa elämää.
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Sinun tukesi merkitsee.
Mitkä roolit kiinnostavat?

Saat näkyvyyttä ihmisarvoisen elämän puolestapuhujana.

Sanansaattaja
Valjastat verkostosi 
levittämään sanaa. 
Haastat muitakin 

osallistumaan ja teet sen 
samalla mahdolliseksi 

promoamalla
Mesenaatti.me-keräystä. 

Twiitit, Insta, FB, 
YouTube, Whatsapp, 
Google+, meili, blogi, 

kaikki käy. 

Yritysten innostaja
”Myyt” lukutaidolla 

hankkimasi osaamisen 
yrityskumppanille. Yritys 

lahjoittaa lukutaitosi 
arvon, sinä lahjoitat 

heille aikaasi ja 
osaamistasi.

Mediapersoona
Puhut väsymättömästi 
mediassa lukutaidon 

puolesta. Olet 
käytettävissä 2-3 

haastatteluun, kenties 
mietit itsekin minne 
voisit tarinan tarjota. 
Nostat aihetta esille 
somessa, blogaat tai 
kirjoitat kolumnin.

Lukutaidon lähettiläs
Olet lukutaidon sankari. Annat äänen pakolaisille, jotka kipeästi tarvitsevat sinua viemään eteenpäin heidän mahdollisuuttaan 

oppia lukemaan. Teet lippulaivakeräyksen lukutaidon puolesta Mesenaatti.me-palveluun. Innostat, haastat ja vakuutat 
muitakin tekemään lukutaidon mahdolliseksi. Käytät omia kanaviasi ja omaa osaamistasi, jotta sotaa paenneet saisivat 

mahdollisuuden.

Kirittäjä
Olet ilolla mukana 

kampanjassa, muistutat 
verkostojasi lukutaidon 

tärkeydestä. Annat 
mahdollisuuden 

osallistua, haastat 
ihmisiä toimimaan 
lukutaidon hyväksi. 

Tsemppaat 
lippulaivakeräystä 
tekeviä lähettiläitä 
jakamalla tietoa 

keräyksestä.

Lahjoittaja
Olet toiminnan ihminen. 

Lahjoituksellasi tuet 
käsin kosketeltavan 

konkreettisesti 
pakolaisten 

mahdollisuutta oppia 
lukemaan.
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Yhdessä olemme vahvoja.
Tämän saat meiltä.

Annamme sinulle koko tiimimme täyden tuen.

Sanansaattaja
Saat kampanja-aikana 
lukutaidon merkitystä 
kuvaavia tarinoita ja 

tietoiskuja meiliisi. Saat 
ajantasaista tietoa 

kampanjasta ja 
inspiraatiota sanan 

levittämiseen.

Yritysten innostaja
Hankimme sinulle 
yrityskumppanin –
vaikka mielellämme 
otamme sinultakin 
ehdotuksia vastaan. 
Hoidamme yrityksen 
kanssa järjestelyt ja 
sovimme yhteisestä 

tiedottamisesta. 
Rummutamme 

yhteistyötä mediaan 
näkyvästi.

Mediapersoona
Ennen kampanja-aikaa 
saat meiliisi1-2 kertaa 
kuukaudessa eläviä 

esimerkkejä lukutaidon 
merkityksestä, suoraan 
kentältä ja kuvien kera. 
Kampanja-aikana saat 

tietoiskuja 1-2  viikossa. 
Tiedotustiimimme tarjoaa 

sinua haastatteluihin 
aktiivisesti. Saat 

sparrausta ja tukea asian 
puolestapuhujana.

Lukutaidon lähettiläs
Olet myös meidän sankarimme, lukutaidon kasvot. Ennen kampanja-aikaa saat meiliisi1-2 kertaa kuukaudessa eläviä esimerkkejä lukutaidon 

merkityksestä, suoraan kentältä ja kuvien kera. Kampanja-aikana saat tarinoita ja tietoiskuja 1-2  viikossa. Takaamme, että tiedät mistä puhut ja voit 
seistä sanojesi takana. Saat tukea ja materiaalia keräyksesi kirittämiseen, lisäksi pakettiin kuuluu koulutus Mesenaatti.me-tiimiltä ja heidän tukensa 

keräyksesi onnistumiseksi. Käytämme omat verkostomme ja kanavamme levittääksemme sanaa lukutaidon lähettiläästämme. Sinulla on 
mahdollisuus päästä kentälle, näkemään lukutaidon merkitys elävässä elämässä.

Kirittäjä
Saat ajantasaista tietoa 

kampanjasta ja 
inspiraatiota sanan 

levittämiseen ja 
kampanjan kirittämiseen.

Lahjoittaja
Olet kampanjan 

kullanarvoinen kummi –
emmekä me pelkää 

kertoa sitä aivan kaikille.
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Lähtölaukaus lukutaitopäivänä.
Kampanjan aikajana.

Kolme viikkoa intohimoista kampanjointia.

Toukokuu
Kokoonnumme 

käymään kampanjan 
vaiheet yhdessä läpi. 

Alat saamaan 
tietopaketteja 
lukutaidosta. 
Sparrausta 
kampanjan 

pyörittämiseen, 
haastattelu-

mahdollisuuksien 
kartoitus viestinnän 

kanssa. Kartoitat 
omat verkostosi ja 

teet toiminta-
suunnitelmaa.

Elokuu
Kesä on relattu, työ alkaa. 

Viikolla 35 avataan 
Mesenaatti.me-sivu ja 

siihen liittyvää sparrausta. 
Käymme läpi 

yrityskumppanuuden 
yksityiskohdat, 

ensimmäiset haastattelut 
mahdollisesti tulossa. 

Toivottavasti verkostoasi 
kartoittamalla olet 

löytänyt ne tahot, jotka 
ovat ensimmäisinä 

mukana viemässä meitä 
kohti maalia.

Lukutaitopäivä 
8.9.

Nyt se alkaa! 3 viikon 
iloinen rutistus lukutaidon 
hyväksi. Lukutaitopäivänä 
alamme yhdessä levittää 

sanaa keräyksestä ja 
kampanjasta. Saat 

ensimmäiset mesenaatit ja 
juna lähtee liikkeelle. 

Mediapanostus tiivistyy 
erityisesti 

verkkomedioihin. Kirittäjät 
tekevät innostavaa työtä 

uusien mesenaattien 
houkuttelemiseksi. Sanaa 

levitetään ja teemaa 
pidetään esillä jatkuvasti, 

vauhti ei saa kadota!

Melkein 
perillä

Viimeinen viikko 
on tärkeä. 
Jaetaan 

menestystarinaa, 
annetaan 
viimeinen 

mahdollisuus olla 
osa 

lukutaitoilmiötä.

Jälkityö
Pidetään huolta, että 
mesenaattisi, ystäväsi, 

verkostosi ja kaikki 
osallistuneet saavat 

tietää mitä 
saavutimme yhteisellä 

ponnistelulla. 
Annetaan myös 

pakolaisten kertoa 
omilla sanoillaan. 
Toivottavasti tulet 

kanssamme juhlimaan 
Pakolaisavun 50-

vuotisjuhlia 
kunniavieraanamme.

Tuleva…
Jos olet 
vakuut-
tunut, 

matkan ei 
tarvitse 
päättyä. 
Ainakin 

saat 
terveiset 
kentältä 
säännöl-

lisesti, olet 
sen 

enemmän 
kuin 

ansainnut.
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#lukuhaaste avasi ovia.

Lähes 18 000 euroa tukijoiltamme tarkoitti samaa määrää aapisia pakolaisille Afrikkaan.

Haasteeseen vastasivat muun muassa Pekka Haavisto, Jari Tervo, Anssi Kela, Tiina-Rakel Liekki ja 
Lotta Backlund.

Mediassa #lukuhaasteen näki noin 185 000 ihmistä, somessa toinen mokoma.

Yli 30 blogaajaa kirjoitti aiheesta, Pupulandian Jenni Rotonen levitti sanaa somessa.

Vuonna 2014 tehtiin ihmeitä. Nollabudjetilla.

Tämä vuosi on mahdollisuus. Tule mukaan!
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Lisää näitä.

Viime vuonna yli 7000 
pakolaista sai lukutaidon 
tällaisissa katoksissa.

Tämä lukutaitokoulu on 
Nakivalen pakolaisalueella 
Ugandassa.

Alueella on lähes 60 000 
pakolaista.

LUKUTAITOA TARVITAAN.
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Äiti, joka halusi lukea.

Jefurine oppi lukemaan 
22-vuotiaana pakolaisena. 

Sen ansiosta hän osaa 
myydä punomiaan koreja 

torilla.

Nyt hän haluaa oppia lisää. 
Hän tietää, että koulutus on 

avain selviytymiseen.

LUKUTAITOA TARVITAAN.
10


	Mikä on lukutaitosi arvo?
	Sinulla on jotain arvokasta.
	Syksyllä 2015 puhumme lukutaidon puolesta.
	Tuletko mukaan?
	Sinun tukesi merkitsee.
	Yhdessä olemme vahvoja.
	Lähtölaukaus lukutaitopäivänä.
	#lukuhaaste avasi ovia.
	#lukuhaaste avasi ovia.
	Slide Number 10

