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Lukutaitoa naisille

		— kirjain kerrallaan
Malawi on maa, jonka olemassaolon useimmat suomalaiset tietävät vain, koska poptähti Madonna
adoptoi Malawista lapsia ja rakennutti sairaaloita.
Maa on tunnettu korkeista hiv/aids-tilastoistaan sekä
kuulumisestaan maailman kymmenen köyhimmän
maan joukkoon.
Tämän vuositeemamateriaalin kautta opit tuntemaan toisenlaisen Malawin, erityisesti jaokansan naiset, joiden elämä on muuttunut pipliaseurojen lukutaito-opetuksen ansiosta. Kuulet syitä, miksi naiset
eivät aikanaan ole oppineet lukemaan ja miten lukutaito muuttaa heidän elämäänsä. Toivomme, että kertomuksista välittyy myös se ilo ja toivo, jota vaikeissa
olosuhteissa elävät naiset hehkuvat.
Jaokansan lukutaitoryhmät toimivat pilottina suuremmalle hankkeelle. Kokemusten pohjalta oppimateriaaleja lähdetään kehittämään myös muille kielille. Nyt alkavan lukutaito-ohjelman tavoitteena on
opettaa 20 000 aikuista naista lukemaan omalla kielellään. Työ ulottuu 16 Itä-Afrikan vähemmistökie2 Lukutaitotyö

lelle Keniassa, Etiopiassa, Malawissa ja Tansaniassa.
Materiaali antaa pienen välähdyksen myös Etiopiaan,
jossa lukutaitotyö käynnistyy vuonna 2018.
Toivomme tämän vuositeemamateriaalin tulevan
monipuoliseen käyttöön. Muistitikulta löydät artikkeleihin liittyviä videoita, kuunnelmia ja työskentelyitä.
Materiaalin avulla vedät niin rippikoulutunnin kuin
esittelet kirkkokahveille kokoontuneelle kansalle kaiken olennaisen lukutaitotyöstä Malawissa.
Lukutaitotyö vaikuttaa tehokkaasti ihmisten hyvinvointiin ja köyhyyden rakenteisiin. Kutsumme seurakuntia mukaan yhteistyökumppaneiksemme lukutaitotyöhön. Olethan yhteydessä, jos haluat kuulla lisää!
Pipliaseuran Kirjain kerrallaan -työryhmä
sekä lukuisat ystävämme Malawissa.
Graafinen suunnittelu Tomi Kujansuu,
lukutaitologo Anu Tuomainen, kuvat Suomen Pipliaseura.
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materiaalit

2 Lyhytvideot 4 kpl: Häpeä väistyy – Eni Amadun
tarina / A:sta alkaen – Veronica, Aisha ja Martha
opettavat lukutaitoa / Kirjain kerrallaan –
Lukutaito-oppia Malawin kylissä / Zikomo-lasten
pyhäkoululaulu
3 Kaksi kuunnelmaa
4 k-i-r-j-a-i-n kerrallaan ja Lukutaidosta
pähkinänkuoressa -PowerPointesitykset
Muistitikku. Ota ja avaa sen oikeassa laidassa
oleva siru ja laita se USB-porttiin.
Huom! Kopioi videot ja kuunnelmat oman tietokoneesi
työpöydälle, jotta niiden katselu ja kuuntelu on sujuvaa.

Materiaalit löytyvät tammikuusta 2018 alkaen myös
piplia.fi/vuositeemamateriaali-sivulta.
Materiaali on ilmainen, toimituskulut 10 euroa.
Tilaukset puh. 010 838 6500 tai info@piplia.fi
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 ukutaitoinen
L
maasaiäiti ohjaa myös
lapsensa kouluun.
Hyvän kierre siirtyy
sukupolvelta toiselle.

Lukutaito-ohjelma
vahvistaa naisia
ja hyvän kierrettä
Itä-Afrikassa
Lukutaito on ihmisoikeus, joka
mahdollistaa myös Raamatun
lukemisen. Siksi uudella lukutaitoohjelmalla on tärkeä paikka työmme
ytimessä. Samalla pipliaseurojen
lukutaitotyön painopistettä
vahvistetaan Afrikassa.
TEKSTI: TERHI HUOVARI
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V

uonna 2017 alkaneen Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman avulla 20 000
naista oppii lukemaan. Ohjelma ulottuu 16 vähemmistökielelle Etiopiassa,
Keniassa, Malawissa ja Tansaniassa.
Työtä koordinoivat paikalliset pipliaseurat yhteistyökumppaneinaan kirkot ja paikallishallinto.
Yhteistyössä SIL International Afrikan alueen
kanssa koulutetaan 800 opettajaa, jotka puhuvat
vähemmistökieltä äidinkielenään. Opettajien koulutus ja oppimateriaalien kehitys alkoi Malawista
ja etenee vaiheittain muissa ohjelmamaissa. Kullekin neljälle maalle on nimetty lukutaitotyön konsultti, joka ohjaa ja arvioi työn edistymistä omalla
alueellaan.

Miksi Itä-Afrikka?
Pipliaseurojen työn periaatteisiin kuuluu, että
tukea viedään sinne, missä tarve on suurin. Äärimmillään esimerkiksi Kenian turkanakansasta 90 %
on lukutaidottomia. Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella kristillinen kirkko on myös yksi maailman nopeimmin kasvavista. On seurakuntia, joissa
pappikin on lukutaidoton ja saarnaa korvakuulolta.
Raamattu on, muttei kykyä lukea sitä.
Monivuotinen lukutaito-ohjelma Itä-Afrikassa

toteutetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tuella.
Suomen Pipliaseuralla on ollut keskeinen rooli lukutaito-ohjelman käynnistämisessä.

Lukutaidon oppimista varten kehitetty materiaali
on samalla uskonnosta riippumatonta ja opetus siten
avointa kaikille.

Raamatunkäännös johtaa lukutaito-opetukseen
Ohjelmassa mukana olevat kielet on valittu sillä
perusteella, että niille on juuri valmistunut tai valmistumassa Uusi testamentti tai Raamattu. Käännöstyön yhteydessä vähemmistökielelle on usein
luotu myös kirjakieli, ensimmäistä kertaa. Ilman kirjakieltä lukemaan oppiminen ei luonnollisesti olisi edes
mahdollista.
Kyseisten 16 afrikkalaiskielen kohdalla toteutuu
edelleen sama, mikä toteutui aikoinaan Suomessa,
kun Agricola käänsi Uuden testamentin suomen kielelle ja kehitti suomen kirjakielen. Myös silloin oli selvää, että Raamattu kansan kielellä on melko hyödytön, ellei kansa osaa lukea. Agricolan Abckiriasta
alkoi meidän lukutaidon oppimisemme, mitä seurasi
muu koulutus, kehitys ja hyvinvointi. Tässä kaikessa
saimme lahjan, jonka tuomaa hyvää viemme nyt vuorostamme eteenpäin maailmalla.

Lukutaito lisää naisten elintilaa
Monen opettajan työ alkaa jalkapatikassa vierailuilla
kyläläisten koteihin: haluaisiko perheenäiti oppia
lukemaan? Intoa on, mutta yksi este kouluun lähtemiselle on aika, sillä naiset tekevät pitkää päivää, hoitavat kodin, pellot, veden haut sekä lapset ja eläimet.
Painetta voi tulla myös yhteisöstä: eikö riitä, että olet
jo vaimo ja äiti? Silti oletus naisten syrjinnästä ei ole
aivan yksioikoinen.
Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella on maailmanlaajuisesti eniten kieliryhmiä, joissa lukutaidottomuus on huomattavan suurta. Tämä tarkoittaa, että
myös moni perheenisä on lukutaidoton. Kun arki syrjäisillä seuduilla on selviytymiskamppailua, irrottautuminen lukutaito-oppiin on perheeltä iso investointi.
Se vaatii jaksamista, järjestelyitä ja ennen kaikkea
luottamusta, että lukutaito todella kantaa perhettä
kohti parempaa. Mutta kun opintielle on lähdetty,
koko perhe on iloinen ja ylpeä äidistä tuntiessaan
lukutaidon vaikutukset arjessa. Eikä vähiten äiti itse.
Lukutaito lisää naisten itsenäisyyttä, mikä tarkoittaa, että jatkuva toisten avun varassa eläminen vaihtuu kykyyn pärjätä omin avuin kaupassa, apteekissa
ja oudolla kadulla suunnistaessa. Naisen elintila laajenee merkittävästi, ja oman nimen kirjoittaminen
tietää suurta harppausta itsetunnolle. Mahdollisuudet toimeentuloon ja terveyteen paranevat. Naiset
ohjaavat myös lapsensa kouluun, ja hyvän kierre jatkuu sukupolvelta toiselle.
Uuden ohjelman tarkoituksena on turvata yhtäjaksoinen opetus, jotta naiset saavuttavat lukutaidon,
jolla oikeasti pärjää ja jolla myös omakielisen Raamatun sana voi sitä etsivälle avautua. 

Lukumateriaaleja nollasta aloittaville
Lukutaito-ohjelman ensimmäisiä töitä opettajienkoulutuksen ohella on aapisten ja muun lukutaitomateriaalin kehittäminen kullekin 16 kielelle.
Nollasta aloittava oppija, myös aikuinen, tarvitsee
paljon harjoitusta ja lukutaidon vahvistamista, ennen
kuin sujuva lukeminen on realismia. Painopiste on
vielä pitkään hyvän luku- ja kirjoitustaidon opetukseen ja oppimiseen soveltuvan materiaalin kehittämisessä ja käyttöönotossa.
Materiaalit laaditaan pedagogisesti kunkin kielen ominaislaadusta käsin. Aiheet sidotaan oppilaille
tuttuun arjen elämänpiiriin, jolloin ymmärtäminen ja
oppiminen on mahdollisimman luontevaa.

IDEOITA POHDISKELUUN
Katsokaa PowerPoint-esitys
”k-i-r-j-a-i-n kerrallaan” (muistitikulla)
Keskustelukysymyksiä:
■■

■■
■■

Miettikää konkreettisesti, miten
lukutaito edistää rauhaa, kehitystä,
tasa-arvoa ja terveyttä.
Miten lukutaito vaikuttaa oman
uskonnon harjoittamiseen?
Miten lukutaito vaikuttaa
perheen arkeen?

Lukutaito kantaa turkanaperhettä kohti parempaa arkea.
Lukutaitotyö 5

LUKUTAIDOSTA PÄ
4

maassa

16

vähemmistökielellä

Esimerkkejä lukutaidottoman
aikuisen lapsuudesta

20 000

Luvut
liittyvät
Lukutaitoa
naisille
Afrikassa
-ohjelmaan.

naista oppii lukemaan

ETIOPIA
105,4 miljoonaa asukasta

Opetusta ei ole
saatavilla lapsen
äidinkielellä

Lasta tarvitaan
ansaitsemaan
perheen elantoa

Virallisia kieliä oromo 34 %,
amhara 29 %, somali 6,2 %, tigre 6 %,
lisäksi yli 80 vähemmistökieltä

Raskaus
keskeyttää
koulunkäynnin

63 % kristittyjä (joista
44 % ortodokseja) 34 % muslimeja,
2,7 % kansanuskontoja
Lukutaito yli 15 vuotiaat: 49 %,
josta miehet 57 %, naiset 41 %

Perheellä
ei ole varaa
koulupukuihin/
-maksuihin

Perhe ei luota
tarjolla olevaan
kouluun uskonnollisista syistä

29,6 % köyhyysrajan alapuolella,
tulot alle 1 euro/pv

Kouluun on
liian pitkä
matka

MALAWI
19,2 miljoonaa asukasta
Viralliset kielet englanti, chichewa,
lisäksi yli 10 vähemmistökieltä
87 % kristittyjä, 12,5 % muslimeja
Lukutaito yli 15 vuotiaat: 62 %,
josta miehet 69 %, naiset 55 %
50,7 % köyhyysrajan alapuolella,
tulot alle 1 euro/pv

+ swahili

LUKUTAIDON
HYÖTYJÄ
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Lukutaito on uuden
oppimisen perusta

Afrikkalaislasten
koulunkäyntimahdollisuudet
ovat parantuneet, mutta
aikuisten lukutaidottomuus
on säilynyt ennallaan.

Aikuisen lukutaito
vaikuttaa myönteisesti
lasten kehitykseen ja
kouluttautumiseen

Lukutaito tuo
työtä ja auttaa
ylös äärimmäisestä
köyhyydestä

Lukutaito luo
tasa-arvoa

HKINÄNKUORESSA
Maailmassa on yli 750 miljoonaa lukutaidotonta aikuista, joista kaksi
kolmasosaa on naisia. Oheiset graafit luovat katsauksen Malawin,
Kenian, Tansanian ja Etiopian lukutaidottomuuteen.

Lukutaidottomuus on
globaali ongelma

KENIA
47,6 miljoonaa asukasta
Viralliset kielet englanti ja swahili,
lisäksi yli 60 vähemmistökieltä
83 % kristittyjä, 11 % muslimeja,
2 % kansanuskontoja

Maailmassa on

750 000 000

Lukutaito yli 15 vuotiaat: 78 %,
josta miehet 81 %, naiset 75 %

lukutaidotonta

43,4 % köyhyysrajan alapuolella,
tulot alle 1 euro/pv

Vähemmistökielten
puhujilla on usein
rajalliset mahdollisuudet
saada lukutaito-opetusta
äidinkielellään.

15 %

maailman väestöstä
ei osaa lukea

2�3

lukutaidottomista on naisia

TANSANIA
Viralliset kielet swahili ja englanti,
lisäksi yli 100 vähemmistökieltä
61,4 % kristittyjä, 35,2 % muslimeja,
1,8 % kansanuskontoja
Lukutaito yli 15 vuotiaat: 77,9 %,
josta miehet 83 %, naiset 73 %
22,8 % köyhyysrajan alapuolella,
tulot alle 1 euro/pv

Lääkkeiden annosteluohjeet on syytä
osata lukea niin itseä
kuin lapsia varten

Kännykän käyttö
ja tekstiviestit
avaavat uuden
maailman

Taito lukea
tienviittoja
vähentää
eksymistä

Lukutaito ennaltaehkäisee huijatuksi
tulemista ja petoksia

Lukutaidon kehittymistä
hidastavat köyhyys,
kulttuuritekijät,
puutteellinen
infrastruktuuri sekä
vähemmistökielten
suuri määrä.

Varoituskylttien ja
valistuslehtisten
lukeminen
suojelee vaaroilta

Mahdollistaa
Raamatun
lukemisen

Lukutaitotyö 7

Lähteet: CIA World Factbook, Unicef, Ethnologue

54 miljoonaa asukasta

Päivä valkenee

ETIOPIAN
VUORILLA

Varhain aamuyöstä, ennen kuin aurinko nousee
valaisemaan Waq-Xamran vuorimaisemaa, alkaa
papin laulu kaikua vuoren rinteillä kaikista Sekotan
pikkukaupungin kuudesta ortodoksikirkosta.
TEKSTI: AIJA KATRIINA AHLBERG

I

hmiset nousevat yön levolta, kietoutuvat suuriin
valkoisiin puuvillahuiveihin ja suuntaavat kohti
kirkkoa rukoilemaan ja seuraamaan aamun liturgiaa. Aamuhämärät kadut täyttyvät valkopukuisesta kirkkokansasta. Lähes koko kaupunki on
liikkeellä, matkalla kirkkoon. Kaikkien valkoiset huivinreunat on edestä olkapäiltä käännetty ristiin –
Kristuksen ristin vertauskuvaksi. Onko nyt jokin
erityisen suuri juhlapäivä? – Ei, nyt on tavallinen sunnuntai, pyhäpäivä, jolloin kaikki menevät kirkkoon.
Sama näky toistuu vuoden jokaisena sunnuntaiaamuna ja lukuisina arkipyhinä kirkkovuoden kierrossa. Sekota, Waq-Xamran maakunnan hallintokeskus, sijaitsee Pohjois-Etiopiassa, keskellä vuoristoista
maaseutua.

Vanhat perinteet kunniassa
Waq-Xamran väestö kuuluu lähes sataprosenttisesti
Etiopian ortodoksikirkkoon. He noudattavat kirkon
vanhaa perinnettä niin arkena kuin juhlapäivinäkin.
Arkiaamuisin katujen varsilla kiertelevät nuoret, pappiskoulutuksessa olevat pojat kerjäämässä leipäkannikkaa tai kolikkoa. He elävät almuilla. Pojat noudattavat ankaraa askeesia asuen kirkon tontilla pienissä
8 Lukutaitotyö

heinämajoissaan ja opettelevat pappien johdolla
pyhiä kirjoituksia.
Nuorten pappisoppilaiden lisäksi kerjäämässä
voi nähdä myös vanhuksia, munkkeja ja nunnia, jotka
elävät vaatimattomasti rukoillen ja paastoten. Eikä
paasto ole vieras muillekaan kirkon jäsenille. Vuoden aikana on useita paastoviikkoja. Lisäksi jokainen
keskiviikko- ja perjantaipäivä ovat paastopäiviä. Tuolloin päivän ensimmäinen ateria syödään aikaisintaan
puolilta päivin. Paastoateriat koostuvat ainoastaan
kasvisruuasta.

Etiopialaisen hoviherran jäljissä
Etiopian ortodoksikirkko katsoo historiansa alkaneen etiopialaisen hoviherran ja Filippoksen kohtaamisesta. (Apt. 8:26–39) – Emme tiedä, kuinka laajalle
hoviherra kristinuskoa levitti, tarkentaa työtoverini Waq-Xamrassa, ortodoksipappi Memhir Welde
Hawariat. Hän kertoo, että jo vuonna 333 silloinen
Etiopian valtio otti kristinuskon virallisesti maan
uskonnoksi. Vahvinta kirkon aluetta on pohjoinen,
jossa Waq-Xamra sijaitsee, ja siellä myös perinteitä
noudatetaan kaikkein tiukimmin.
Waq-Xamrassa noin puolet väestöstä puhuu äidin-

kielenään amharaa ja puolet xamtangaa. Amhara on
kauan ollut ortodoksikirkon kieli ja myös maan valtakieli. Amharat ja xamtangan puhujat eli xamrat
ovat eläneet Waq-Xamrassa rinnakkain vuosisatojen
ajan, mutta säilyttäneet oman kielensä, kulttuuriset
tapansa ja erityispiirteensä. Yhteistä heille on kuitenkin ortodoksikirkon jäsenyys ja kirkon perinteen
tarkka noudattaminen.

Lukutaidottomat aikuiset
Etiopian ortodoksikirkko on pitkästä ja loisteliaasta
historiasta ja pappiskoulutuksesta huolimatta jättänyt laajemmalle ulottuvan kansan opetuksen sivuun.
Maaseudun aikuisväestöstä valtaosa, etenkin naiset, ovat luku- ja kirjoitustaidottomia. Viime vuosina
Etiopian valtio on kuitenkin tarmokkaasti kehittänyt
perusopetusta pyrkien saamaan kaikki lapset kouluun. Myös Waq-Xamrassa yhä useammat lapset käyvät valtion koulua.
Noin kymmenen vuotta sitten pastori Memhir
Welde Hawariat alkoi kääntää Uutta testamenttia
äidinkielelleen xamtangaksi. Vuonna 2017 Uuden testamentin käännöstyö saatiin päätökseen ja kirja kirjapainoon. Uuden testamentin valmistumista odotellessa kirkko Waq-Xamrassa on vähitellen herännyt
huomaamaan, ettei kirjalla ole paljon käyttöä, ellei
kansa osaa lukea. Yhdessä Etiopian ja Suomen Pipliaseurojen kanssa kirkon johto on nyt aloittamassa
aikuisten lukutaito-opetusta xamrojen parissa.
Aapistyöpajasta alku lukutaitoryhmille
Kesällä 2017 olin yhdessä Memhir Welde Hawariatin
ja seitsemän muun xamran kanssa tekemässä aapista
xamtangan kielelle. Kun tapasin luku- ja kirjoitustaidottomia naisia maaseudulla, kyselin heidän ajatuksiaan lukutaidon merkityksestä. Naiset vakuuttivat
innolla haluavansa oppia lukemaan ja kirjoittamaan,
jos siihen suinkin tarjoutuisi mahdollisuus. Miksi?
Naisten motiivit ovat sekä hengellisiä että maallisia;
toivo sujuvammasta arjesta, halu lukea hengellistä
kirjallisuutta ja osata itse lukea ja allekirjoittaa viralliset paperit ja käyttää kännykkää.
Aapista tehdessämme Waq-Xamran opetusviraston kieliosaston johtaja Ato Abiche hehkui intoa.
— Kun ihmiset oppivat lukemaan, he saavat suoraan
viestin itse Luojalta, he pääsevät tutkimaan Jumalan
omaa sanaa!

Pyhäpäivänä kietoudutaan valkoisiin
huiveihin ja lähdetään kirkkoon.

Waq-Xamran ortodoksiseurakunnan papit korostavat, että lukutaito-opetus tulee saada osaksi seurakunnan muuta toimintaa. Kaikki seurakuntalaiset eivät ehkä aluksi ymmärrä lukutaidon merkitystä
omassa elämässään, mutta lähtevät mukaan, jos
rippi-isät rohkaisevat heitä osallistumaan opetukseen. Kun ihmiset pääsevät oppimisen alkuun, he
innostuvat asiasta ja heidän opinhalunsa kasvaa. Pappien mukaan lukutaito-opetus tulee ajoittaa vuoden kiertoon peltotöiden rytmissä. Kiireisimpinä työaikoina ei kannata järjestää opetusta. 

IDEOITA POHDISKELUUN
Muistitikulla:
■■

■■


Etiopialainen risti monistettavana
värityskuvana ja tietoa ristin
symboliikasta.
Ohje työskentelyyn etiopialaisen
ristin äärellä.
Työskentely sopii nuorille ja
aikuisille.

Shegu, Silesu, Maledu ja Abebe odottavat lukutaitokurssien alkua.
Lukutaitotyö 9

Kyläpäällikkö
Bakal Kolokolla
on päätösvalta
kylänsä asioista.

TEKSTI: SATU TOUKKARI

Elämää
Malawijärven
jaokylissä
— Kiitos Jumalalle! Tänä vuonna
kylässämme ei ole nähty nälkää.
Saimme hyvän sadon soijasta,
maapähkinöistä, maissista ja
vihanneksista. Aina ei ole ollut
näin. Puhtaasta vedestä meillä
on kuitenkin puutetta. Kaivo on
kaukana.
– Bakal Koloko, Chiutulan kylän päällikkö
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L

ähestymme jaokylää peltojen läpi johtavaa
kuoppaista tietä pitkin. Automme pomppii ja
heiluu monttujen ja mutkien mukaan. Tien vierellä kulkee jono naisia kantaen päänsä päällä suurta,
monen metrin pituista polttopuukuormaa. Kylässä
puolestaan naisjoukko on palaamassa vedenhakureissulta. Ruskeiden savimajojen välissä vilistää lapsia, vuohia ja kanoja. Auton saapuminen kylään
on merkkitapaus, jota ei ole nähty ehkä moneen
kuukauteen.

Kauppiaita ja kalastajia
Jaokansan juuret ovat Mosambikissa. Osa kansasta
muutti 1800-luvun alussa naapurimaahan, Malawijärven eteläpuolelle. Jaot avustivat Sansibarin arabeja
norsunluu- ja orjakaupassa. Palkkioksi jaot saivat tuliaseita. Tämän seurauksena heidät tunnettiin sotaisista kahnauksista naapuriheimojen kanssa. Valtaosa
jaoista on uskonnoltaan muslimeja, mikä on perua
arabiyhteyksistä.
— Nykyään jaot tunnetaan Malawissa kauppiaina,
kalastajina ja pienviljelijöinä. Heillä on muita kansanryhmiä alhaisempi koulutustaso, mikä osittain selittää
perheiden köyhyyttä, Clapperton Mayuni, Malawin
Pipliaseuran pääsihteeri kuvailee.
Jaokulttuurista
Suurperheissä tyttöjen koulunkäynti jää muutamaan
vuoteen, jos he ylipäätään pääsevät kouluun. Aiemmin tytöt naitettiin jo 12-vuotiaasta alkaen. Hallitus
on sittemmin kieltänyt lapsiavioliitot ja suosittaa
avioliittoa yli 18-vuotiaille. Vanhat perinteet elävät
yhä. Usein tyttö naitetaan jo 15-vuotiaana, jotta
hänen elatuksensa siirtyisi puolison vastuulle.

Naiset kantavat
päävastuun
perheen
arjesta.

Kysyn Willie Beatonilta, jaonkielisen lukutaitotyön
koordinaattorilta, miten hän kuvailee jaokulttuuria.
— Jaoille oma kieli ja kulttuuriset tavat ovat tärkeitä.
Näihin kuuluvat keskeisesti teini-ikäisten poikien ja
tyttöjen aikuistumisriitit, Willie vastaa ensimmäiseksi.

loput yksityisille ostajille. Nykyään yksityiset kauppamiehet pystyvät ostamaan satoa heti. Viljelijöitten on
pakko myydä halvalla, jotta saavat leipää perheelleen.
Tyytymättömyys kytee maaseudun köyhissä kylissä,
joissa ihmisten elanto on entistä tiukemmalla.

Yksinäisten naisten taakka
— Malawin köyhyysaste on hälyttävä. Esimerkiksi
lukutaitoryhmissä käyvät naiset ansaitsevat keskimäärin alle dollarin päivässä, Wilfrid Ngalawa Malawin Pipliaseurasta kertoo.
Jaokylissä asuu paljon yksinäisiä naisia. Miehet
ovat poissa pitkillä kalastusmatkoillaan tai ovat muuttaneet työhön Etelä-Afrikkaan.
— Usein nuo Etelä-Afrikkaan lähteneet katselevat
sieltä vihreämpää ruohoa. He tapaavat kauniita naisia, jotka syövät joka päivä kanaa. Näin miehet unohtavat täysin Malawiin jääneen perheensä. Tähän
aikaan vuodesta, elokuussa, nämä yksinäiset yrittävät
päästä toisten pelloille töihin ja siten ansaita elantoa.
Valitettavasti kyläyhteisö ei pysty auttamaan kaikkia
puutteenalaisia. Pelloilla teemme kyllä yhdessä töitä,
kertoi Aisha Mustafa lukutaito-opettaja.

Kaiken keskellä myös iloa
Kysyn lukutaitoryhmän jaonaisilta heidän päiväohjelmaansa. Vastaukseksi naiset luettelevat: aamulla peltotöitä, ruuanlaittoa, siivousta, veden ja puiden hakua
ja iltapäivällä opiskelua. Illalla ohjelmassa on ruuanlaittoa. — Luen miehelleni kirjaa. Mies kuuntelee tarkkaan,
kun luen, vanha nainen selittää pilke silmäkulmassa
iltatoimiaan. Muu naisjoukko rämähtää nauramaan.
Vaikka jaokylissä kuulee ihmisiltä karuja kertomuksia perheen elättämisen haasteista, kuulee myös käsittämättömän paljon naurua, laulua ja tanssia. Pinnan
alla elää kyky iloita yksinkertaisista käsillä olevista asioista. Spontaanin laulun ja tanssin aiheeksi riittää esimerkiksi se, että osaa pitää liitua kädessään ja kirjoittaa taululle A-kirjaimen. 

Elanto tiukassa
Perheet saavat elantonsa pienillä väliaikaistöillä sekä
maanviljelyksellä. Pellot antavat vuodessa vain yhden
sadon soijaa, maapähkinöitä, maissia, sokeriruokoa,
tupakkaa, tomaatteja ja muita vihanneksia. Hyväkään
sato ei takaa viljelijöille kunnollista tuottoa.
Joitakin vuosia sitten Malawin kaupankäynnin olosuhteet muuttuivat. Aiemmin hallitus osti viljelijöiltä
sadon ensin ja maksoi viljelijöille käyvän korvauksen.
Jos jotakin jäi myymättä, viljelijät pystyivät myymään

IDEOITA TYÖSKENTELYYN
Muistitikulla:
■■
■■


Jaokylien elämää -artikkeli monistettavassa muodossa.
Uutisaihe-työskentelyohjeet pienryhmille.
Työskentely sopii erityisesti nuorisotyöhön.
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Oppiminen
tapahtuu
kirjain
kerrallaan
— Meidän opettajien työn haaste
aivan alussa oli se, että oppilaamme
eivät osanneet pitää edes kynää
kädessään. He olivat ensimmäistä
kertaa elämässään koulussa, Veronica
Alindi, lukutaito-opettaja kertoo.
TEKSTI: SATU TOUKKARI

L

ukutaitoryhmän alussa moni nainen joutuu
ensimmäisenä opettelemaan, miten kynää
pidetään kädessä. Opettaja ohjaa kädestä
pitäen, miten taululle kirjoitetaan liidulla,
miten kirjaimet piirretään.

Opetusmateriaali tuttua kyläsanastoa
Ennen lukutaitotyön aloittamista valmistettiin opetusmateriaali aapistyöpajassa.
— Kirjainten ja sanojen valinta aapiseen ja tehtäväkirjoihin ei ollut yksinkertaista, koska jaon kielelle
ei ole kirjoitettu juuri mitään. Tutkimme jaon kielen
ortografiaa. Tiimimme päätyi valitsemaan oppimate-

KUUNTELE
TARINA
MUISTITIKULTA

KATSO VIDEO
MUISTITIKULTA

riaaliin yleisimpiä, ihmisillä päivittäin käytössä olevia
sanoja. Kriteereinä meillä oli arkikeskusteluissa käytetyt tutut sanat, esineet, eläimet ja ylipäätään kylien
elämään liittyvät sanat, kertoo Wilfred Ngalawa,
Malawin Pipliaseurasta.
Oppimateriaalissa edetään kirjaimista tavuihin ja
niistä sanojen muodostamiseen. Sanoista edetään
lyhyisiin lauseisiin. Ja lauseista edetään pieniin kertomuksiin. Kirjainten, tavujen ja sanojen ääntämistä
opetellaan opettajan perässä toistaen. Yksinkertaisen opetusmetodin avulla ihminen pääsee nopeasti
tuottamaan ja käyttämään oppimaansa.
Materiaaliin kuuluu oppilaan ja opettajien kirjojen
lisäksi kaksi kertomuskirjaa. Toinen kertoo pythonkäärmeestä, toinen vuohen, lehmän ja koiran automatkasta. Kertomukset ovat lisämateriaalia edistyneimmille. Aiemmin jaon kielellä on julkaistu vain
Raamattu vuonna 2014. Malawin hallitus on jakanut kyliin jaonkielisiä terveyteen liittyviä ohjeistuksia,
joten lukutaitoiset pääsevät osallisiksi tästä tiedosta.

Oman nimen kirjoittamisella alkuun
Kirjoittamisen opettelu alkaa omasta nimestä. Ensimmäisellä kerralla opettaja kirjoittaa jokaisen oppilaan
vihkoon tämän nimen. Sen jälkeen oppilas joutuu
jokaisena kokoontumiskertana kopioimaan nimensä

Lukutaitokoordinaattori Willie kiertää
maanantaista torstaihin pyörällään
kyliä. Hän valvoo opetuksen tasoa ja
edistymistä, kouluttaa ja kannustaa
opettajia sekä opiskelijoita.
12 Lukutaitotyö

Sanat tulevat tutuiksi
kirjain kerrallaan.

kirjain kirjaimelta. Aakkosten opiskelun myötä oman nimen kirjaimet tulevat
tutuiksi.
Veronica Alindi kertoo esimerkin
yhdestä oppilaastaan:
— Maria Mwaundi sai lukutaitoluokassa
oman kynän ensimmäistä kertaa elämässään. Hän
ei tiennyt, miten sitä pidetään kädessä. Hän ei
osannut lukea eikä kirjoittaa ensimmäistäkään kirjainta. Kerta kerralta hän harjoitteli ja oppi enemmän. Hän kopioi oman nimensä kirjaimia. Joka
kerta hän tuli luokseni tanssien ja intoa uhkuen:
’Katso madam, tämä on minun nimeni paperilla.
Tämä on kaunista, minä pidän tästä.’ Kannustin
häntä jatkamaan harjoittelua. Tänä päivänä Maria
osaa pitää kynää kädessään, hän tuntee nimensä
jokaisen kirjaimen. Enää hän ei kopioi, vaan hän
kirjoittaa ylpeänä paperille oman nimensä.

Kyläpäällikkö valitsi opettajat
Entinen raamatunkääntäjä Willie Beaton toimii paikallisena jaonkielisenä lukutaitokoordinaattorina.
Hän kiersi alun perin neuvottelemassa kyläpäälliköiden kanssa lukutaitoryhmien aloittamisesta.
Kyläpäälliköt ottivat vastuun toiminnan käynnistämisestä ruohonjuuritasolla, nimittivät opettajakoulutettavat, pitivät kyläkokouksen lukutaitoryhmien aloittamisesta ja kannustivat ihmisiä
rekisteröitymään oppilaiksi. Päälliköt myös sitoutuivat opettajien taustatueksi sekä osoittivat opiskelupaikan kyläkoulun luokasta, opettajan pihamaalta tai suuren puun alta.
— Lukutaitotyölle on eduksi, että itse olen jaon-

kielinen, tunnen kulttuurin ja koko alueen,
Willie kertoo.

Kynän
hallinta on
ensimmäinen
haaste.

Ohjelma laajenee
Malawin lukutaito-ohjelma toimii tällä hetkellä kymmenessä kylässä, mutta jatkossa
ohjelma laajenee yhä useampiin jaokyliin. Malawin
Pipliaseura haastaa myös kirkkoja aloittamaan omat
lukutaitoryhmänsä. Pipliaseura pystyy tarjoamaan
kirkoille opettajakoulutuksen ja materiaalit.
— Aiomme puhua kyläpäälliköille ja pyytää heitä
vaikuttamaan kirkkoihin, jotta lukutaitotyö e
 distyisi.
Kyläpäälliköt ovat hyvin vaikutusvaltaisia henkilöitä.
Heidän välityksellään asiat menevät eteenpäin,
Wilfred Ngalawa kertoo.
— Lukutaitotyölle on suuri tarve. Eräässä kylässä
sain viestin kyläpäälliköltä 20 kilometrin takaa. Tämä
pyysi ryhmää omaan kyläänsä. Ihmisten halu oppia
on suuri, Willie Beaton lisää. 

IDEOITA TYÖSKENTELYYN
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”Kirjain kerrallaan” -kuunnelma, video ja keskusteluaiheita
Toiminnallinen oma nimi -työskentely
Toiminnallinen oppimisen polku -työskentely
Kannustustyöskentely
Työskentelyt sopivat nuorille ja aikuisille.
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Allekirjoituksena sormenjälki
– lukutaidottoman leima
Eni Amadu on 39-vuotias seitsemän lapsen
yksinhuoltajaäiti malawilaisen Chingwenyan
kylästä. Hän on oppinut lukemaan vasta keski-iässä.
Lukutaidottomuuden aiheuttama häpeä on haihtunut.
TEKSTI: KATRI SAARELA

E

ni on ihmeissään, kun tuomme hänen
eteensä kesken videokuvausten valkoisen
paperin ja muovikelmuun mustekynästä lypsetyn musteen. Pyydämme, että hän painaisi
paperiin sormenjälkensä. Vaikka tilanne on nyt lavastettu, siihen liittyy paljon tunteita.
Peukalon jälki paperilla merkitsee virallisissa asiakirjoissa luku- ja kirjoitustaidottoman allekirjoitusta.
Se on leima, jonka jättäminen tuntuu nöyryyttävältä.
Esimerkiksi pankissa asioidessa ihminen on herkästi
huijattavissa, koska ei tiedä, mitä allekirjoittaa.
Nyt Enin tilanne on toinen. Hän on oppinut kirjoittamaan oman nimensä. Hitaasti, mutta varmasti.
Samalla kun sanat ovat avautuneet kirjain kirjaimelta,
myös kynä on alkanut pysyä kädessä.
— Osaan kirjoittaa nimeni. Tunnen itseni täysivaltaiseksi ihmiseksi, Eni kuvailee.

bändipaitaan. Samalla hän kertoo, kuinka hän on koko
elämänsä ajan hävennyt lukutaidottomuuttaan. Eni ei
päässyt lapsena kouluun, koska perhe oli köyhä.
— Olisin kovasti halunnut käydä koulua. Minua
harmitti, kun kaverini menivät kouluun, enkä itse
päässyt mukaan. Häpesin itseäni heidän seurassaan,
Eni muistelee.
Tällä alueella vain harvat aikuiset ovat luku- ja kirjoitustaitoisia. Kun Eni kuuli, että kylällä alkaa lukutaitoryhmä, hän ilmoittautui heti mukaan. Nyt lähes
nelikymppisenä aikuisena hän on saanut uuden mahdollisuuden. Opiskelumotivaatio on korkealla.
Eni käy kolmesti viikossa opiskelemassa parinkymmenen kyläläisen kanssa. Äidit, isoäidit ja tyttäret
istuvat samassa luokassa kolmisen tuntia kerrallaan.
Useilla naisilla on vauvat kantoliinassa. Hämmästyttävää, kuinka hiljaa pienokaiset ovat.

Aikuisena koulunpenkille
Eni on itsevarma ja sanavalmis nainen, joka istuu koululuokassa viidennellä pulpettirivillä. Keskittynyt ja
vahvakatseinen Eni on pukeutunut Led Zeppelinin

Rakkauskirjeitä ja eksymisiä
Eni tietää, että lukutaito saavutetaan sinnikkäällä
työllä ja sisukkaalla tahdolla. Motivaationa on
parempi elämä.
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KATSO VIDEO
MUISTITIKULTA

— Oppiminen on vaikeaa, koska en ole enää nuori.
Joskus kompastelen lukemisessa, mutta jonain päivänä luen sujuvasti, hän iloitsee.
Lukutaidon myötä naiset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan kirjeitä ja tekstiviestejä. Jotkut oppilaat
myöntävät, että nyt he osaavat lukea miehilleen lähetettyjä rakkauskirjeitä, jotka lienevät yleisiä näillä
seuduilla.
Lukutaidottoman elämä on karua. Se on kuin eläisi
vieraan kielen keskellä. Eni kertoo, miten mahdotonta hänen oli antaa sairaalle lapselleen lääkkeitä,
koska ei osannut lukea reseptiä.
Lukutaidoton jumiutuu samoille seuduille, koska
matkustaminen on haastavaa. Elämänpiiri jää kovin
suppeaksi.
Eni kertoo matkasta, minkä jälkeen hän ei enää
halunnut matkustaa yksin.
— Otin kerran väärän bussin, enkä päässyt siihen
määränpäähän, johon olin matkalla. Olin väärällä alueella lähes kuukauden. Söin banaaninkuoria, koska
paikkakunnalla ei ollut sukulaisia, jotka olisivat voineet auttaa minua.

Perheen tuki on tärkeä
Lukutaito rapistuu, jos sitä ei käytetä. Kahdelta iltapäivällä, kun lukutaitoluokka kokoontuu, naiset
ovat jo hakeneet kaivosta vettä, etsineet polttopuita, valmistaneet ruuan, tiskanneet, pesseet pyykkiä ja ansainneet perheelle rahaa. Opettaja muistuttaa, että naisten pitää kerrata tunnilla opittuja taitoja
kotona. Askareet jatkuvat koulun jälkeen. Vaatii itsekuria ja tahtoa tarttua koulukirjoihin.
— Minulla on vain vähän aikaa, mutta kyllä teen
läksyjä. Suurin osa ajasta menee työhön muiden pelloilla, jotta saan perheelle ruokarahaa.
Eni pesee turnipseja etupihalla sillä välin, kun paikallinen maissipuuro eli nzima kiehuu kattilassa talon
kiviterassille rakennetun nuotion loimussa. Perheen
kuopus, kolmevuotias poika, piileksii oviaukon tuntumassa. Enin vanhin lapsi on jo aikuinen. Hänkin on
jo äiti.
Tytär iloitsee äidin koulunkäynnistä.
— Olen onnellinen, kun äiti menee kouluun. Kun

Jos äiti on lukutaidoton, hänen lapsensa pysyvät
lukutaidottomina. Kun äiti käy lukutaitokurssia,
hän näkee lastensa koulunkäynnin tärkeyden, ja
patistaa nämä kouluun.
hän tulee koulusta, yritän myös itse opiskella hänen
kirjoistaan.
Tyttären koulu on jäänyt aikanaan kesken. Koulu
on ilmainen, mutta koulupuku on monelle perheelle
liian kallis. Tytär suunnittelee, että hän pääsisi takaisin kouluun. Myös Eni toivoo, että lapset voisivat
käydä koulun loppuun.
Jos äiti on lukutaidoton, hänen lapsensa pysyvät
lukutaidottomina. Kun äiti käy lukutaitokurssia, hän
ymmärtää lastensa koulunkäynnin tärkeyden ja patistaa nämä kouluun.
Jo nyt Eni huomaa, että lukutaito on helpottanut
elämää. Hän unelmoi, että saisi työpaikan. Työhönottotilaisuuksissa töitä saavat vain lukutaitoiset ihmiset.
— Tunnen kirjaimet. Ennen olin pimeydessä kuin
sokea ihminen. Nyt minä näen. Olen päässyt valoon.
Naisten lukutaito mahdollistaa tämänkin kylän
kehityksen. Lukutaitoiset harvemmin lähtevät muualle. He hyödyntävät omaa kyläänsä taidollaan.
— Tänä päivänä en ole enää se jao, joka olin
ennen, Eni iloitsee. 

IDEOITA TYÖSKENTELYYN
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Lyhytvideo: Häpeä väistyy – Eni Amadun tarina
Toiminnallinen työskentely lukutaidottoman elämästä.
Sopii aikuisille ja nuorille.
Ryhmäyttävä kirjaintyöskentely. Sopii erityisesti nuorille.
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OPISKELUA
NUORENA JA
VANHEMPANA

Lukutaitoiset vanhemmat toimivat roolimalleina
lapsilleen, sanoo opettaja Adam Benadi.

— Naisten lukutaitoisuus
hyödyttää perheitä. Kun vierailin
lukutaitoryhmässä, näin itse, miten
naiset osasivat jo kirjoittaa ja lukea.
Heidän opiskelunsa toimii esimerkkinä
muille kyläläisille. Näitä oppilaita
ihaillaan, ja lukutaitoista kunnioitetaan,
kun taas lukutaidotonta väheksytään,
kertoo Adam Benadi Chingwenyan
kyläkoulun englannin opettaja.
TEKSTI: SATU TOUKKARI

KUUNTELE
TARINA
MUISTITIKULTA

Flonrencen ensimmäinen tekstiviesti lähti isälle.

K

oulun pihalla opettaja Benadi pysähtyy juttelemaan. Hän kertoo kyläkoulunsa toiminnasta. Koulun loma-aikana yhdessä luokassa kokoontuu naisten lukutaitoryhmä.
Iso koulukeskus kokoaa lähes 1400 oppilasta ympäröivistä kylistä. Lapset käyvät koulua keskimäärin kahdeksan vuotta. Yleensä perheet lähettävät ainakin osan lapsistaan kouluun.
— Viime lukukaudella 35 oppilasta keskeytti koulunsa. Syynä tähän on köyhyys, roolimallien ja kannustuksen puute. Myös aikaiset avioliitot ja teiniraskaudet aiheuttavat koulujen keskeyttämistä. En pidä
tätä ollenkaan hyvänä.
— Koulunkäynti on ilmaista, mutta koulupuvun
perhe joutuu kustantamaan, ja koulussa vaaditaan
koulupuvun käyttöä. Vähäisillä tuloilla hankitaan mieluummin ruokaa kuin koulupukuja. Näin koulunkäynti
jää tai keskeytyy. Aiemmin ihmiset eivät menneet
kouluun, koska se maksoi. Nyt koulut ovat ilmaisia,
mutta lukutaidottomuus on yhä yleistä.
— Muita koulunkäynnin haasteita, joita opettajana
näen, ovat oppilaiden poissaolot ja myöhästymiset
tunneilta. Poissaolot johtuvat usein siitä, että lapsi
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joutuu pelloille töihin tai myyntihommiin torille. Kouluttamattomat vanhemmat eivät kannusta lapsiaan
kouluun. Lukutaidottomuuden kierre jatkuu.

Roolimallin merkitys
Opettaja Benadi puhuu innostuneena koulunkäynnin
puolesta sekä rohkaisevien roolimallien tärkeydestä.
— Kun olin yläkoulussa, nautin koulunkäynnistä.
Minulla oli erittäin hyvä englannin opettaja. Ihailin
häntä ja halusin tulla opettajaksi. Nyt olen ollut opettajana jo 28 vuotta. Toivon olevani hyvä roolimalli
omille oppilailleni. Joskus olen kysynyt oppilailtani,
mitä heistä tulee aikuisina. Eräs oppilas totesi haluavansa tulla samanlaiseksi opettajaksi kuin minä olen.
Toinen unelmoi poliisin työstä, sanoipa eräs oppilas
haluavansa Malawin presidentiksi.
— Näen, että koulunkäynnin ansiosta nuorista voi
tulla mitä tahansa. He tarvitsevat kunnianhimoa ja
kannustusta. Hallitus antaa joitakin stipendejä opiskeluun, joten eteenpäin voi päästä.
Opettajan mielestä lukutaidottomien aikuisten
kouluttaminen on jo kantanut hedelmää.
— Lukutaito-ohjelma rohkaisee muitakin oppimaan.

Miehetkin näkevät tämän tärkeyden. Vanhempien
opiskelu toimii hyvänä roolimallina heidän lapsilleen.

Lukutaidon hyödyt aikuisille
Lasten vanhempien uskaltautuminen lukutaitooppiin alkaa kantaa hedelmää jo muutaman kuukauden opiskelun jälkeen:
”Unelmani on saada tämä kurssi päätökseen ja
auttaa sitten muita lukutaidottomia oppimaan.”
”Lähetän lapseni kouluun, koska näen, mikä merkitys koulutuksella on. Toivon heille parempaa elämää kuin itselläni on.”
”Lukutaitoisena pystyn liikkumaan helpommin
kylän ulkopuolella, koska osaan lukea bussin kulkusuunnat ja tienviitat.”
”Voin hakea työpaikkaa, kun minulla on todistus
lukutaitokurssin suorittamisesta.”
”Pystyn lähettämään tekstiviestejä ja lukemaan
saamiani viestejä.”
Lukutaitoryhmän opiskelijoilta tulee lukuisia kommentteja konkreettisista asioista, joihin oppiminen
vaikuttaa heidän elämässään. Yhtenä tärkeänä asiana moni perheenäiti kertoo sen, että hän pystyy

nyt lukemaan terveyteen liittyvää tietoa. Lukutaidon
myötä perheen tietämys terveyteen liittyvistä asioista, kuten kolerasta, malariasta ja hiv-tartunnoista
kasvaa.
Lukutaidon myötä vanhempien, varsinkin perheenäidin mahdollisuudet saada työtä ja sen myötä
toimeentuloa paranevat. Varat saattavat riittää ruuan
lisäksi myös niihin tuiki tärkeisiin koulupukuihin. 

IDEOITA TYÖSKENTELYYN
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Kuunnelma lasten ja vanhempien opiskelusta.
Työskentely lukutaidon hyödyistä ja keskustelukysymyksiä
lukutaidottomuudesta perheessä.
Työskentely sopii kaikenikäisille.
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Veronica
Alindi nauttii
työstään
opettajana.

Aisha Mustafan mukaan pienyrityksen perustaminen
helpottaisi paljon naisten tilannetta.

”Koululuokka on merkittävä edistysaskel
kylällemme”, Martha Makalani toteaa.

Näkökulmia lukutaitoopettajan työhön
— Naisten lukutaitoisuus mahdollistaa kylämme kehityksen,
opettaja Martha Makalani kertoo.
TEKSTI: SATU TOUKKARI

— Suurin osa kyläläisistämme on muslimeja, pieni
osa kristittyjä. Aloitamme aina tunnit rukouksella.
Kiitämme Jumalaa siitä hyvästä, mitä hän on meille
antanut. Pyydämme häneltä apua ja viisautta oppimiseen. Rukousaiheet ovat yhteisiä uskonnosta
riippumatta.
Marthan mukaan vain harvoilla kristityillä on jaonkielinen Uusi testamentti.
— Jaon kielellä ei ollut mitään kirjallisuutta ennen
Raamattua, joka julkaistiin vuonna 2014. Jao oli pitkään kuin unohdettu kieli. Lukutaito hyödyttää kristittyjä, koska he pystyvät lukemaan omalla kielellään
myös Raamattua.
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Aikuisopetuksen haasteita
— Vaikka olen ammatiltani opettaja, en tiennyt ennen
lukutaito-opettajan koulutusta, miten aikuisia opetetaan. Oppilaani ovat itseäni vanhempia naisia. Aluksi
heidän asenteensa minuun oli epäilevä. He sanoivat:
’Miten voit opettaa meitä, sillä olemme nähneet
sinut koululaisena. Olemme paimentaneet sinua
tässä kylässä.’ Nyt tilanne on muuttunut. Olen voittanut heidän luottamuksensa, Veronica Alindi kertoo
opettajan taipaleensa alkuajoista.
— Jotkut oppilaat tulevat tunneille vain satunnaisesti. Kyläelämään kuuluu monenlaisia kulttuuriin liittyviä tapahtumia, kuten aikuistumisriitit ja

KATSO VIDEO
MUISTITIKULTA

jokaiselle, Veronica Alindi toteaa.
Nuoren 20-vuotiaan opettajan Hadirah Yassinin mielestä lukutaitoluokan naiset ovat hyviä roolimalleja tytöille. — Toivon, että nämä naiset laittavat lapsensa kouluun ja vaativat heitä käymään edes
ala-asteen ja enemmänkin. Sen jälkeen tie jatkokoulutukseen mahdollistuu.

”Koulutus on paras keino ehkäistä liian varhaisia
avioliittoja”, Hadirah Yassin sanoo.

hautajaiset. Näillä tapahtumilla ihmiset perustelevat
poissaoloaan. Kuitenkin epäsäännöllinen opiskelu estää
kunnollisen edistymisen lukutaidon oppimisessa.

Lukutaito-opettajilta vaaditaan kärsivällisyyttä
— Kaikkia aikuisia ei ole helppoa saada oppimaan. Jotkut
mekastavat tunneilla, mutta en voi komentaa heitä kuten
lapsia. Ryhmässäni on suunniteltua enemmän oppilaita,
joten kirjoja ei riittänyt kaikille. Jotkut ovat sanoneet
minulle: ’Rakastat vain niitä oppilaita, joille annoit kirjat.
Et rakasta meitä, koska et antanut meille oppikirjoja. Siksi
emme tule kaikille tunneille’, Aisha Mustafa kertoo.
Toisaalta Aisha kokee työnsä hyvin kannustavaksi.
— En koskaan osannut unelmoida lukutaito-opettajan
työstä. Kiitos Jumalalle, nyt seison ihmisten edessä ja
opetan. Kun kävelen kylällä, minua kutsutaan madameksi
ja opettajaksi. Arvoni on noussut kyläläisten silmissä.
Koulutus kannustaa
Yleisesti ottaen jaonainen on lukutaidoton pienviljelijä,
jonka asema yhteisössä on matala. Miesten tehtävänä on
tuoda leipä pöytään, joten naiset odottavat miehen elättävän perheen.
— Lukutaidon myötä naisilla on mahdollisuus parantaa
tilannettaan. He voivat aloittaa pienyrityksen ja olla riippumattomia muista. Naiset kannustavat lapsiaan menemään kouluun, koska tajuavat, miten tärkeää koulutus on

Koulutus lisää tietoisuutta hyvästä elämästä
Veronican mukaan hiv-tartunnat ovat yleisiä. Yhtenä
pääsyynä on se, että miehet lähtevät töihin EteläAfrikkaan, saavat tartunnan siellä ja tartuttavat vaimonsa palattuaan.
— Miehillä on rahaa palattuaan Malawiin, ja he
ottavat useita vaimoja. Samalla jokainen vaimo saa
tartunnan. Lukutaito nostaa naisten tietoisuutta
hivistä ja sen tarttumisesta. Kylissä on saatavilla paljon hiv-tiedotusmateriaalia. Lukutaitoisina ihmiset
voivat itse hankkia tietoa hivistä ja aidsista.
— Myös prostituutio on yleistä. Siihen johtavat
syyt ovat useimmiten köyhyys, kouluttamattomuus ja
työttömyys. Joskus isät pakottavat tyttärensä ansaitsemaan perheelle rahaa prostituutiolla. Usein näiden
tyttöjen asiakkaat ovat rahakkaita eteläafrikkalaisia
miehiä. Valitettavasti useimmiten tyttö saa samalla
hiv-tartunnan, Veronica kertoo.
— Jotkut tytöt haluavat itselleen uusia vaatteita ja
tavaroita, joita ovat nähneet muilla tytöillä. He alkavat myydä itseään saadakseen haluamansa. Lukutaitoisena ymmärrys toisenlaisesta elämästä kasvaa.
Ihminen tajuaa, miten vaarallisia irtosuhteet ovat
terveyden kannalta. Myös lukutaitoiset vanhemmat
kykenevät paremmin ohjaamaan tyttäriään.
Opettajien toiveita tulevaisuudelle
Veronica Alindi toivoo lisää kouluja ja sairaaloita.
— Meillä on nyt kolmen kylän yhteisalue, josta lähimpäänkin sairaalan on kilometrien matka. Tarvitsemme
myös puhdasta vettä kaikkien ulottuville. Toivon,
ettei kenenkään tarvitsisi kärsiä.
Aisha Mustafan toiveet ovat samansuuntaisia.
— Toivon kaivojen lisäksi naisille mahdollisuuksia
pienlainoihin, jotta he voivat aloittaa oman yrityksen. Naiset voivat esimerkiksi ostaa Mosambikista
käytettyjä vaatteita ja myydä niitä torilla tai myydä
donitseja.
— Lukutaidoton jää syrjään kyläyhteisössä. Hän
väheksyy myös itse itseään. Lukutaitoinen ei ajattele
itsestään samalla tavalla, sillä lukutaito rakentaa itsetuntoa. Muutos parempaan elämään on mahdollinen,
Hadirah Yassin kiteyttää. 

IDEOITA TYÖSKENTELYYN
Muistitikulla:
■■
■■


Lyhytvideo: A:sta alkaen - Veronica,
Aisha ja Martha opettavat lukutaitoa.
Toiminnallinen työskentely lukutaitoopetuksen merkityksestä.
Sopii nuorille ja aikuisille.
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Toisenlainen
aikuistumisriitti
Jaokulttuurissa nuorten tyttöjen ja poikien
aikuistumisriitit ovat keskeisessä asemassa.
Riitti tekee heistä yhteisön silmissä aikuisia, vaikka
fyysinen ja henkinen kypsyys ei vielä riittäisi.
TEKSTI: ANTTI SIUKONEN

200 oppilasta kerralla. Yhdellä opettajalla on useita
luokkia.
Vanhempi, joka haluaa lähettää lapsensa kouluun,
joutuu ostamaan lapselle koulupuvun. Maksu ei ole
monta euroa, mutta tavallisesti lapsia on perheessä
useita. Kun keskimääräinen tulo aikuista kohden on
alle yhden euron päivässä, ei rahasta riitä kuin välttämättömimpiin elinkustannuksiin.

Monen tytön koulunkäynnin
keskeyttää äidiksi tulo.

M

alawi on yksi maailman köyhimmistä maista.
Köyhyys rajoittaa ihmisten vaihtoehtoja ja
pakottaa tekemään vaikeita valintoja.
Malawilaisille lapsilla ja nuorilla on periaatteessa
oikeus maksuttomaan opetukseen. Köyhä valtio ei
kuitenkaan pysty maksamaan opettajille säännöllistä palkkaa saati kustantamaan oppimateriaaleja.
Luokan enimmäiskooksi säädetty 60 oppilaan raja ei
toteudu ja luokkahuoneeseen saattaa ahtautua jopa

Aikuistumisriitti vie nuoret leirille
Köyhyyden keskellä vanhemmilla ei ole mahdollisuutta kasvattaa lapsia kotona yhtä pitkään kuin länsimaisessa ympäristössä on totuttu. Pojat ja tytöt
menevät tästä syystä naimisiin varhain.
Jaokulttuurissa avioituminen edellyttää perinteisesti aikuistumisriittiin osallistumista. Käytännössä
riitti toteutuu noin neljän viikon mittaisena leirinä,
jossa nuoret elävät opettajien kanssa muun asutuksen ulkopuolella luonnon keskellä.
Tytöillä ja pojilla on omat leirinsä. Poikien leiri
alkaa ympärileikkauksella. Haavat parantuvat leirin aikana. Tyttöjen ympärileikkaus ei kuulu jaokulttuuriin. Leirin aikana saadaan opetusta erityisesti
seksuaalisesta käyttäytymisestä. Yhteisön silmissä
leirin suorittaminen tarkoittaa lupaa harrastaa sukupuolisuhteita. Pojat oppivat, kuinka perheessä otetaan auktoriteetti, ja tytöt oppivat, kuinka miellyttää
puolisoaan.
Nuoret erityisen haavoittuvassa asemassa
Monilla vanhemmilla saattaa olla varaa vain joko koulun kustannuksiin tai aikuistumisriittiin.
— Kun poika tai tyttö on 10–17-vuotias, on aikuistumisriitin aika. Kun leiri on suoritettu, heille kerrotaan,
että he ovat nyt aikuisia, kertoo Wilfrid Ngalawa,
Malawin Pipliaseuran ohjelmajohtaja.
Nuoret tytöt alkavat etsiä, mistä saisivat elättäjän
ja he päätyvät usein vanhemman miehen vaimoiksi.

Monien ongelmien keskellä lukutaitoryhmät
tuovat toivoa. Lukutaito on monelle
mahdollisuus kohentaa elämäntilannettaan.
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Usein tyttö saa uudelta puolisoltaan hi-viruksen.
Koulunkäynti keskeytyy tavallisesti viimeistään avioliiton myötä. Liian nuorina raskaaksi tultuaan nuorilla
tytöillä on vaarana kuolla synnytykseen.
Samankaltaisia ongelmia on pojillakin. Aikuistumisriiteistä huolimatta he eivät ole kypsiä perustamaan ja elättämään perhettä, vaikka sitä heiltä odotetaan. Monet ajautuvat myymään tai käyttämään
huumeita. Jotkut menettävät mielenterveytensä.
Usein tuoreet aviomiehet pakenevat toivottomalta
näyttävää tilannetta Etelä-Afrikkaan työnhakuun. Tällöin vaimo jää lasten kanssa kotiin Malawiin.
— Poika ei kuitenkaan lähetä perheelleen rahaa
kovin pitkään vaan jää Etelä-Afrikkaan, unohtaa
Malawiin jääneen perheensä ja perustaa uuden perheen naapurimaahan. Tämä on useimpien poikien
surullinen tilanne, Ngalawa kertoo.
— Joskus nuori vaimo lapsineen palaa vanhempiensa luo. Tilanne ei helpotu, sillä myös tytön äiti joutuu selviytymään elannon hankkimisesta. Lapsuudenkodissa saattaa asua muitakin sisaruksia. Kun
tyttö lapsineen liittyy joukkoon, vanhemman naisen
elatustaakka vain lisääntyy. Vaikka yleensä pidämme
miestä perheen päänä, näissä kylissä se on nainen,
joka on perheen pää ja elättäjä.

Lukutaitoryhmistä toivoa
Kun vaimo on jäänyt miehen lähdettyä omilleen tai
äitinsä tuen varaan, tilanne on vaikea.
— Naisten taloudelliset haasteet voivat johtaa seksin myymiseen. He etsivät apua taloudelliseen ahdinkoonsa, jotta saisivat rahaa elättääkseen perheensä.
Tällä tavalla he uhraavat itsensä lastensa puolesta,
kertoo Ngalawa surullisena.
Monien ongelmien keskellä lukutaitoryhmät
tuovat toivoa. Lukutaito on monelle mahdollisuus
kohentaa elämäntilannettaan. Työpaikka pellolla,
mikrolainan saaminen ja yrityksen perustaminen on
usein lukutaidosta kiinni. 

IDEOITA TYÖSKENTELYYN
Muistitikulla:
■■
■■
■■

Nuoruuden ja aikuisuuden rajalla -työskentely. Sopii erityisesti nuorisotyöhön.
Lukutaidosta pähkinänkuoressa PowerPoint -esitys
Arvaa ellet tiedä - leikkimielinen
tietovisa Itä-Afrikasta

Malawilaiset
nuoret joutuvat
aikuistumaan
varhain.
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Äidin sylissä
kouluun
K

un naisten lukutaitoryhmä kokoontuu Chiumbangamen kylässä, vieraiden vastaanotto on
korvia huumaava, iloa pirskahteleva tervetulolaulu. Koolla ei ole vain naisia. Lapsia on vähintään
kaksinkertainen määrä.
Lukutaitoryhmän kokoontuminen on kuin iso perhekerho. Kun äidit, mummot ja isoisoäidit opettelevat aakkosia, lapset leikkivät lähiympäristössä.
Isommat lapset katsovat taaperoiden perään ja pienimmät keikkuvat kantoliinoissa välillä maitoa imien,
välillä nukkuen. Kun äidille tulee asiaa, häntä lähestytään hiljaa ja varovaisesti, sillä käynnissä on äidille
tärkeä asia. Hän oppii parhaillaan lukemaan.
Monilla äideillä on samankaltainen tausta. He ovat

tulleet rikkomaan sukupolvien ketjun lukutaidottomuudessa. Isompia lapsia välillä hymyilyttää, kun
äidit toistavat aakkosia. Osa kouluikäisistä on oppinut lukemaan, mutta monet eivät. Puutteellisista olosuhteista ja aliresursoiduista kouluista johtuen lapsi
saattaa käydä ensimmäiset luokat oppimatta lukutaitoa. Tämän lisäksi omalla äidinkielellä, jaolla, lukeminen tuntuu tutummalta, kuin maan virallisella chichewan kielellä.
Liitutaulun luona kirjoittamassa käynyt nainen palkitaan lauluin ja taputuksin. Syleissä pienet lapset
saavat samalla tärkeän opetuksen: lukutaitoa arvostetaan. Positiivinen kierre on lähtenyt liikkeelle. 

IDEA TYÖSKENTELYYN
Muistitikulla:
■■

Muistitikulla kahden
koululaisen tarinat
ja työskentely lasten
koulumatkasta.

Toivottavasti
pikkutytöstä
tulee yhtä
innokas
koululainen
kuin äitinsä.
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KATSO MUISTITIKULTA
LASTENLAULUVIDEO

Suuri puu antaa
mukavan varjon
pyhäkoululaisille.

Jumalanpalveluksessa soi kiitosnuotti

E

lokuisena sunnuntaina ryhmämme ajaa Malawijärven
rannan tuntumassa olevan
luonnonpuiston halki. Vilkutamme
apinoille matkalla. Muita eläimiä ei tule vastaan, vaikka muutaman kymmenen kilometrin päässä
pitäisi olla myös norsuja. Puiston toisessa päädyssä on Cape
Maclearin alue, josta etsimme
kirkkoa osallistuaksemme
sunnuntaijumalanpalvelukseen.
Valitsemme monien kirkkojen joukosta pienen anglikaanikirkon. Valkoiseksi rapattu rakennus
on ulkoisesti vaatimaton, mutta
sisällä penkit ovat täynnä nuoria
aikuisia. Jumalanpalvelusta johdattava henkilö toivottaa aluksi
uudet kasvot tervetulleiksi ja pyytää esittäytymään. Meistä tuntuu aivan yhtä tervetulleelta kuin
mosambikilaisesta naisesta, joka
on ensimmäistä kertaa paikalla.
Laulu on voimakasta ja
mukaansatempaavaa. Edellä istuvassa penkissä oleva tarjoaa
omaa Raamattuaan lukukappaleen ajaksi käyttööni. Kuulumme
joukkoon.
Kun jumalanpalvelus päättyy,
ulkoa kuuluu vielä laulua. Pyhäkoululaiset ovat kokoontuneet
puun alle ja he laulavat loppulaulua. Zikomo-sana merkitsee kiitosta. Se soi lasten kasvoilta ja
omassa sisimmässä.
Olisiko tässä jotain sellaista yhteisöllisyyttä, mitä haluaisin rakentaa
kotonakin? 

2. Toivo sydämen täyttää,		
3. Valo sydämen täyttää,
toivo kauniilta näyttää,		
valo kauniilta näyttää,
saa mut pyörimään.		 saa mut säihkymään.
Pyörin, pyörin ilosta!		
Kiitän rakkaudesta			
Isän Jumalan.			

Säihkyn, säihkyn ilosta!
Kiitän rakkaudesta
Isän Jumalan.

Malawilainen pyhäkoululaulu chichewan kielellä:
1. Ambuye mumatikonda,		
Ambuye mumatikonda,		
zikomo ndithu.			

2. Ambuye mumatidyetsa,
Ambuye mumatidyetsa,
zikomo ndithu.

Kertosäe:				Kertosäe
Tipeleka zikomo,
Zikomo le(ro) zikomo,
zikomo ndithu.
Vaihtoehtoja liikkumiseen:
• keikkumaan / keikun
• hiipimään / hiivin
• soittamaan / soitan

• keinumaan / keinun
• tanssimaan / tanssin
• juoksemaan / juoksen
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TEKSTI: MARTTI ASIKAINEN

Olen elänyt
pimeydessä
Moni lukutaidoton vertaa itseään sokeaan tai pimeydessä olevaan henkilöön. Lukutaidon avauduttua kokemus on ikään kuin olisi päässyt
valoon. Sokeuteen ja lukutaidottomuuteen liittyy usein torjutuksi tulemisen ja häpeän tunteita. Olet toisten avun varassa.
Sokea Bartimaios sai kokea vastaavanlaisia asenteita. Häntä esteltiin
ja käskettiin olemaan vaiti.

Jeesus parantaa sokean kerjäläisen
He tulivat Jerikoon. Kun Jeesus sitten lähti kaupungista opetuslastensa kanssa ja suuren väkijoukon seuraamana, tien vieressä istui sokea
kerjäläinen Bartimaios, Timaioksen poika. Kun hän kuuli, että ohikulkija oli Jeesus Nasaretilainen, hän alkoi huutaa: ”Jeesus, Daavidin Poika,
armahda minua!” Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain
huusi entistä kovemmin: ”Daavidin Poika, armahda minua!” Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi: ”Kutsukaa hänet tänne.” He menivät kutsumaan
sokeaa ja sanoivat hänelle: ”Älä pelkää. Nouse, hän kutsuu sinua.” Mies
heitti vaippansa yltään, nousi kiireesti jaloilleen ja tuli Jeesuksen
luo. ”Mitä haluat minun tekevän sinulle?” Jeesus kysyi. Sokea vastasi:

24 Lukutaitotyö

Lukutaitotyö 25

Raamattutyöskentely

”Rabbuuni”, anna minulle näköni.”Silloin Jeesus sanoi
hänelle: ”Mene, uskosi on parantanut sinut.” Samassa
mies sai näkönsä takaisin, ja hän lähti kulkemaan Jeesuksen mukana.
(Mark. 10: 46–52)

Virittäytyminen (vaihtoehto 1.)
Ohjaa vaikkapa seuraavaan tapaan:
– Nouskaa ylös ja lähtekää liikkeelle. Jokainen voi
liikkua vapaasti omaan tahtiin ja suuntaansa. / Liikkuessasi palauta mieleesi tilanne, jolloin koit onnistuneesi. Missä ja milloin tämä tapahtui? / Minkä
asian suhteen onnistuit? / Sijoita tapahtuma huoneeseen ja mene sijoittamaasi paikkaan. Palaa mielessäsi uudelleen tilanteeseen. Ota sellainen asento,
joka sinulla on, kun koet onnistumista. Elä onnistumisen tilanne uudelleen. Viivy tunteessa. (Pieni tauko.
Ohjaaja voi haastatella ihmisiä ja kysellä, minkälainen
olo heillä on.)
– Jätä onnistumiskokemus ja jatka kävelyä. /
Palauta seuraavaksi mieleesi tilanne, jossa sinut torjuttiin tai sinua ei hyväksytty. Mitä tuolloin tapahtui? Keitä tilanteeseen liittyi? Miten he ilmaisivat
torjunnan? / Sijoita jälleen tapahtuma huoneeseen
ja mene uudelleen torjutuksi joutumisen paikkaan.
Ota asento, johon torjutuksi tulemisen tunne sinut
vie. (Pieni tauko. Tämän jälkeen tuntemusten jako
pareittain.)
– Lähtekää taas liikkeelle ja palauttakaa mieleenne tilanne, jossa sinua autettiin. Mitä sinulle silloin tapahtui? Sijoita tämäkin tilanne huoneeseen ja
samalla tavalla kuin edellisilläkin kerroilla mene tilanteeseen ja elä ikään kuin uudelleen sama tapahtuma.
(Pieni tauko. Jokainen voi päätteeksi jakaa kokemustaan autetuksi tulleen paikalta.)

Virittäytyminen (vaihtoehto 2.)
Jaa ryhmä työskentelypareihin. Jos osanottajajoukko on pariton, voit itse toimia jonkun parina.
Kukin työskentelypari sopii keskenään, kumpi heistä
on ensin sokea ja kumpi on taluttaja. Sokealle sidotaan liina silmille, niin ettei hän varmasti voi nähdä
mitään. Taluttaja pitää huolen työskentelyparinsa
turvallisuudesta.
Taluttaja kuljettaa työskentelypariaan eri puolilla
tilaa, kehottaa sokeaa koskettelemaan eri materiaaleja ja pintoja, nuuhkimaan kukkasia ja kuuntelemaan
ääniä. Sokea arvailee, mistä kulloinkin on kysymys.
Noin viiden minuutin kuluttua vaihdetaan rooleja.
Taluttajasta tulee nyt sokea ja sokeasta taluttaja. Sitten sama työskentely toistetaan.
Lyhyt keskustelu: Tässä vaiheessa voi olla paikallaan lyhyt jakaminen. Tehkää tämä ensin työskentelypareittain ja sitten muutamat voivat kertoa lyhyesti
omasta kokemuksestaan koko ryhmän kuullen.
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Samaistuminen Bartimaiokseen
Mielikuvatyöskentely, joka ohjataan rauhallisesti ja
tauottaen.
Rentoutuminen ja virittäytyminen: Kehota ihmisiä ottamaan mahdollisimman mukava asento tuolissaan ja sulkemaan silmänsä. Sitten voit ohjaajana jatkaa seuraavaan tapaan:
– Keskity aluksi omaan hengitykseesi. Hengitä
syvään ja rauhallisesti muutaman kerran sisään ja ulos.
Samaistuminen: – Siirry nyt ajassa ja paikassa kauas
Jerikon kaupungin lähistölle. Ole sokea Bartimaios.
Käy istumaan niin kuin sinulla Bartimaios on tapana
istua. Etsi sopiva asento. Tunne etelän auringon
lämpö ja kevyt tuuli kasvoillasi. Alat kuulla hälyä kaupungin portilta.
– Jatka lukemalla (huom. koko ajan preesensmuodossa ja tauottaen)
Jeesus on poikennut oppilaineen Jerikoon. Nyt he
poistuvat sieltä, suuri väkijoukko seuraa heitä. Matkalla he kohtaavat tien poskessa istuvan sokean kerjäläisen, sinut Bartimaios. Kun sinä kuulet, että ohikulkija on Jeesus Nasaretilainen, sinä alat huutaa:
Jeesus, Daavidin poika, armahda minua! Monet käskevät sinua olemaan hiljaa, mutta sinä huudat entistä
kovemmin: Daavidin poika, armahda minua! Silloin
Jeesus pysähtyy ja sanoo: Kutsukaa hänet luokseni.
He tulevat kutsumaan sinua, sokea Bartimaios ja sanovat sinulle: Älä pelkää. Nouse, hän kutsuu sinua. Sinä
heität päällysvaatteen pois, hyppäät jaloillesi ja menet
Jeesuksen luo.
Mitä haluat minun tekevän sinulle? Jeesus kysyy. Sinä
vastaat: Opettajani, anna näköni takaisin. Silloin Jeesus sanoo sinulle: Koska luotat minuun, olet parantunut. Samassa sinä Bartimaios saat näkösi takaisin.
– Näe nyt maisema, auringonpaiste ja Jeesusta
seuraava kansanjoukko. Katso Jeesusta kasvoista kasvoihin. Miltä Jeesus itse näyttää? Erotatko hänen
katseensa?
– Sinulla on tilaisuus puhua Jeesukselle. Mitä
haluat sanoa hänelle? Kerro asiasi hänelle.
– Kuuntele, mitä Jeesus vastaa sinulle.
– Tällä kertaa et voi jatkaa matkaa Jeesuksen seurassa Jerusalemiin, vaan teidän on jätettävä jäähyväiset. Miten teet sen? Hyvästelkää ja toivottakaa toisillenne siunattua matkaa.
– Jätä Jeriko. Siirry ajassa ja paikassa ja tule taas
tietoiseksi tilasta ja ryhmästä, josta lähdit. Avaa silmäsi
ja palaa omaksi itseksesi.
Kokemuksen jakaminen: Kokemuksia on hyvä jakaa
ensin pareittain ja vasta sitten koko ryhmänä. Ryhmäkeskustelussa kannattaa keskittyä Jeesuksen kohtaamiseen, näön saamiseen ja keskusteluun Jeesuksen
kanssa.
Päättäkää työskentely Herran siunaukseen. 

Agricolaleivos
lukutaidon
puolesta

A

gricolan päivää juhlitaan
9. huhtikuuta, joka on
kansallinen liputuspäivä.
Nykyään Agricolalla on Runebergin tapaan myös oma nimikkoleivoksensa, joka muistuttaa
maailmanlaajuisen lukutaitotyön
merkityksestä.
Suomen Pipliaseura järjesti
vuonna 2014 kilpailun, jossa etsittiin kansanäänestyksellä suomen
kirjakielen isälle omaa leivosta.
Voittaneessa Agricola-leivoksessa maistuvat suomalaiset juuret, kaurainen pohja ja puolukkainen täyte, modernilla tyylillä.
Leivoksen nauttiminen on
jo muodostunut jokakeväiseksi
perinteeksi. Agricola-leivos muistuttaa työstä, jota Mikael Agricola aikoinaan teki suomalaisten
hyväksi mutta myös niistä 750 miljoonasta aikuisesta, jotka eri puolilla maailmaa ovat edelleen vailla
lukutaitoa.

Leivoksen resepti (10 kpl)
Pohja
200 g kaurakeksejä
90 g voita
Puolukkamousse
1 dl
maitoa
1 dl
kermaa
3/4 dl sokeria
3 kpl keltuaisia
3 kpl liivatetta
2,5 dl puolukkasurvosta
2 dl kermavaahtoa
Puolukkakiille
1 dl
vettä
1 dl
sokeria
1 rkl tärkkelyssiirappia/
hunajaa
2,5 dl puolukkasurvosta
2 kpl liivatetta
Pohja
Jauha keksit ja sulatettu voi
kauhalla tai tehosekoittimessa.
Painele murut kakkumuotin
pohjalle.
Mousse
Laita liivate likoamaan kylmään veteen. Kuumenna maito,
kerma ja sokeri kattilassa kiehuvaksi. Lisää kuumaa seosta

vähän kerrallaan keltuaisten
joukkoon. Kaada keltuaisseos
takaisin kattilaan ja kuumenna
varovasti 82-asteiseksi (kunnes on vähän saostunut). Vältä
seoksen keittämistä, muuten
tulee siitä rakeinen. Kaada seos
siivilän läpi toiseen astiaan.
Lisää kuumaan seokseen valutetut liivatteet. Anna seoksen
jäähtyä. Lisää siihen puolukkasurvos ja kääntele nuolijalla
varovasti pehmeä kermavaahto
moussen joukkoon. Kaada
mousse kakkuvuokaan ja anna
asettua jääkaapissa muutama
tunti.

Kiille
Liota liivatteet kylmässä
vedessä noin 20 min. Keitä vesi,
sokeri ja tärkkelyssiirappi. Anna
seoksen jäähtyä noin 50-asteiseksi. Lisää valutettu liivate ja
varmista, että se liukenee lämpimään nesteeseen. Lisää puolukkasurvos. Lisää kiille varovasti kakun päälle. Laita kakku
jääkaappiin hyytymään.
Koristele punaherukoilla tai
puolukoilla. 
Leivoksentekovideo: agricola.fi
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Piplia. Toivoa tähän päivään.
Uskoa tulevaisuuteen.
Pipliaseura tuo toivoa tähän päivään ja luo uskoa tulevaisuuteen – myös niille, jotka ovat
kaikkein heikoimmassa asemassa.
PIPLIASEURAN TYÖN KAUTTA






tavoitetaan ihmiset heidän omalla kielellään
luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle
vaikutetaan syrjiviin asenteisiin
herätetään mielenkiintoa Raamattua kohtaan

PIPLIASEURA KÄÄNTÄÄ RAAMATTUA eri kielille osana kirkkojen lähetystehtävää. Ihminen
tavoitetaan parhaiten hänen omalla kielellään. Ensimmäisen käännöksen yhteydessä
luodaan usein myös kirjakieli.
KIRJAKIELI TUO YKSITTÄISILLE ihmisille välitöntä toivoa — mahdollisuuden oppia lukemaan.
Lukeminen omalla kielellä on perustava oikeus ja avain moneen: koulutustason nousu
vaikuttaa asenteisiin, edistää demokratiaa, lisää tasa-arvoa ja vähentää köyhyyttä.
TEEMME KEHITYSYHTEISTYÖTÄ KRISTILLISELTÄ arvopohjalta. Työmme kautta myös
syrjäytetyt saavat ihmisarvon. Lähimmäisenrakkaus voimistaa ihmistä.
TARKOITUS ON, ETTÄ ihmiset voivat löytää Raamatun sanoman. Jotkut tarvitsevat rohkaisua

Raamatun lukemiseen. Toiset kysyvät, mikä Raamatun sanoma on tai mikä on Raamatun ja
heidän oman elämänsä välinen yhteys.
PIPLIASEURA ON OSA Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostoa, joka toimii yli 200 maassa

tai alueella. Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät tuntevat paikalliset
olosuhteet ja yhteistyökumppanit sekä puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään.

Tekoja, jotka tuovat toivoa tähän päivään.
Sanoja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen.

voimasanoja

PIPLiA.
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