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FinRA täyttää 52 vuotta. FinRA, Finnish Reading Association, toimii lasten, nuorten ja 

aikuisten kielen kokonaiskuntoutuksen, opetuksen ja tutkimuksen edistämiseksi. Yhdistyksen 

keskeisenä tavoitteena on jäsentensä ammattipätevyyden, vuorovaikutuksen ja 

yhteenkuuluvuuden lisääminen. Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys julkaisee jäsenlehteä. 

Yhdistys osallistuu alansa kansalliseen ja kansainväliseen koulutustoimintaan, järjestötyöhön 

ja kokouksiin jatkaen sekä kehittäen yhteistyötä rinnakkaisjärjestöjen kanssa.  

 

FinRA pyrkii olemaan linkki opettajien ja tutkijoiden välillä samalla kun yhdistys pyrkii 

saamaan opiskelijat mukaan asiantuntijoiden ja ammattilaisten maailmaan. 

JÄSENASIAT 

FinRA pyrkii lisäämään jäsenmäärää tarjoamalla jäsenetuja. Etupäässä kositaan heitä, jotka 

tilaavat A7-julkaisun yksityishenkilöinä.  

FinRA lähettää jäsenkirjeitä kun siihen on aihetta. Vuoden aikana suunnitellaan jäsenkyselyä. 

KOKOUKSET 

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään ajallaan. Johtokunta kokoontuu tarpeen 

mukaan n. 3–4 kertaa. Kuten ennen yhdet kokoukset järjestetään kevät- ja syyskokousten 

yhteydessä. 

KOULUTUSTOIMINTA  

Suunnitellaan koulutustoiminnan kehittämistä niin, että pystyttäisiin jatkossa järjestämään 

vuosittain yksi koulutuspäivä. Tavoitteena on löytää yhteistyökumppani, joka rajaisi 

muodostuvaa taloudellista riskiä.  

JULKAISUTOIMINTA 

Tavoitteena on julkaista opetusmateriaalipaketti syyskuussa 2020. Miina Orell ja Tiina-Maija 

Kaarlela muodostavat toimituskunnan ja toimittavat kirjan sisällön. Alustavana suunnitelmana 

on koota erilaisia yksinkertaisia toiminnallisia harjoitteita ja koota sivumäärällisesti n. 80-100 

sivua paksu julkaisu. Tekijät luovuttavat harjoitteensa kirjaan ilman erillistä korvausta, mutta 

säilyttävät samalla tekijänoikeudet kyseisiin harjoitteisiinsa niin, että voivat halutessaan 

käyttää niitä myöhemmissä julkaisuissaan. 



Toimituskunnan tavoitteena on luovuttaa sisältö taitettavaksi ja edelleen painoon. Taitosta ja 

painatuksesta vastaavat henkilöt ja ehdot sovitaan erikseen.   

 

TIEDOTUSTOIMINTA JA JÄSENLEHTI 

 

FinRAn toimintaa tehdään tunnetuksi jäsenlehdessä ja muissa tiedotusvälineissä sekä alan 

tilaisuuksissa. Menossa on Kielikukon 40. vuosikerta. Lehden kannet pyritään uudistamaan 

ennen vuoden 2020 ensimmäistä numeroa. Jäsenlehti Kielikukko ilmestyy värillisenä neljä 

kertaa vuodessa.  Kielikukossa julkaistaan artikkeleita lukemisesta, kirjoittamisesta, 

oppimisesta ja opetuskäytänteistä. Lisäksi lehdessä tiedotetaan ajankohtaisista kansallisista ja 

kansainvälisistä tapahtumista. Lehdestä vastaa johtokunnan nimeämä toimituskunta. Lehteä 

pyritään kehittämään jäsenten/lukijoiden mielipiteitä keräämällä. Lehden teemoja nostetaan 

esille Facebook- sivustolla ja mahdollisesti julkaistavissa jäsenkirjeissä. 

FinRA:n nettisivujen blogimuotoisuutta jatketaan toistaiseksi kunnes uusi suunnitelma on 

valmis. 

Yhteistyötä yliopistojen ja opettajankoulutuslaitosten kanssa jatketaan.  

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 

FinRA pitää aktiivisesti yhteyttä FELAan, Federation of European Literacy Associationiin ja 

sen jäsenjärjestöihin erityisesti pohjoismaisiin ja Baltian sisaryhdistyksiin sekä International 

Literacy Associationiin (ILA:an).  

 

FinRA on Federation of European Literacy Associations (FELA, aiemmin IDEC) aktiivinen 

jäsen ja pyrkii sen kautta vaikuttamaan siihen, että jäsenjärjestöjen asema olisi tasavertainen. 

FELA on rekisteröity Suomessa ja FinRA tukee FELAn perinteistä eurooppalaista 

yhteistyötä. FELAn uudet, 2019 hyväksytyt säännöt, sallivat useamman jäsenen kustakin 

jäsenmaasta. FinRA pyrkii tulevana vuonna saamaan yhteistyökumppaneita rinnalleen 

Suomesta liittymään yhteistyöverkostoon.  

 

FinRA on perustava jäsen ja osallistuu aktiivisesti FELA:n kokouksiin, jotka järjestetään 

kerran tai tarpeen vaatiessa kaksi kertaa vuodessa. Ann-Sofie Selin FinRAsta jatkaa FELAn 

puheenjohtajana 2020 loppuun.  

 

EstRA, Viron sisaryhdistys isännöi 4. Itämerenkonferenssia tammikuussa 2020 Tallinnassa. 

FinRA on yksi partnereista NordPlus-projektissa, joka on hakenut ja saanut rahoitusta 

ohjelmaan, johon konferenssi on osana. Toistakymmentä esitystä ovat Suomesta, mukana 

myös FinRAn johtokunnan jäseniä. 

 

Kielikukko-lehti lähetetään korkeintaan kolmena vaihtokappaleena kuhunkin pohjoismaahan 

sekä vaihtokappaleita niille, jotka vastavuoroisesti lähettävät omansa. 

 

AAPISKUKKOPALKINTO 

 

Kansainvälisenä Lukutaidon päivänä 8. syyskuuta FinRA luovuttaa Aapiskukko-palkinnon 

ansioituneelle kommunikaatiotaitojen kehittäjälle. Vuosi 2021 on palkinnon 20. juhlavuosi.  


