
Mikä on Suomen Pipliaseura? 

 

Suomen Pipliaseura on Suomen ev.lut. kirkon lähetysjärjestö. Seura on allekirjoittanut kirkkohallituksen 

kanssa perussopimuksen, jossa se sitoutuu asiakirjan Yhteinen todistus - piispainkokouksen hyväksymä ja 

kirkkohallituksen päättämä lähetyksen peruslinjaus tavoitteisiin ja periaatteisiin. Tämä on luettavissa myös  

Pipliaseuran omassa strategiassa: https://www.piplia.fi/suomen-pipliaseura/mika-pipliaseura-on/strategia-

2019-2021/  

 

Suomen Pipliaseura on osa pipliaseurojen kansainvälistä yli kahdessa sadassa maassa toimivaa verkostoa 

(Yhtyneet Raamattuseurat), joka on johtava raamatunkäännöstyön toimija maailmassa. Pipliaseurojen 

verkosto on ainut aidosti ekumeenisella pohjalla toimiva raamatunkäännösjärjestö. Vuoden 2019 lopussa 

Raamattu oli saatavana 694 kielellä. Näitä kieliä puhuu 5,7 miljardia ihmistä. Lähes kolme neljäsosaa näistä 

Raamatuista on Yhtyneiden Raamattuseurojen kääntämiä.   

 

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma 

 

Vuonna 2017 aloitettu Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma ulottuu 13 Afrikan 

vähemmistökielelle Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa. Ohjelman myötä 20 000 

naista oppii lukemaan. Ohjelmasta hyötyvät naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt.  Myös miehet 

voivat osallistua lukutaitoluokkien opetukseen. Tähän mennessä lukutaitoluokan on käynyt yli 4 300 naista. 

Ensimmäisten lukutaitoryhmien parissa tehty tutkimus paljastaa, että niistä naisista, jotka 

aloittivat lukutaitoryhmässä opiskelun täysin alkeista, jopa 70 % läpäisee kurssin päätteeksi lukutaitotestin. 

Ohjelman piirissä ovat aikuiset naiset sekä koulunsa keskeyttäneet tytöt.  

  

Mitä hyötyä Raamatusta, jos ei osaa lukea sitä?   

Raamatunkäännöstyön yksi konkreettinen seuraus on, että vähemmistökansat saavat kirjakielen, 

omakielistä kirjallisuutta ja oppivat lukemaan. Raamatunkäännöstyötä seuraavalle lukutaitotyölle on suuri 

tarve. Luku- ja kirjoitustaito on ihmisoikeuskysymys ja kaiken muun kehityksen perusta.  

 

Maailman lukutaidottomista on 2/3 naisia. Lukutaito on asia, joka tulee osaksi ihmistä, eikä sitä voi ottaa 

häneltä pois. Lukutaito lisää itsenäisyyttä. Mahdollisuudet toimeentuloon ja terveyteen paranevat. Naiset 

ohjaavat myös lapsensa kouluun, ja hyvän kierre jatkuu sukupolvelta toiselle.  

 

Lukutaitomateriaalit laaditaan pedagogisesti kunkin kielen ominaislaadusta käsin. Aiheet sidotaan oppilaille 

tuttuun arjen elämänpiiriin, jolloin ymmärtäminen ja oppiminen on mahdollisimman luontevaa.   

 

Lukutaitohankkeen materiaalia tarkastettiin vuonna 2019 paikallisen gender-konsultin johdolla. Gender-

näkökulma haastaa tarkastelemaan sitä, miten oppikirjojen tarinoissa kuvataan naisia. 

Lukutaitomateriaalien kuvitusta päivitetään tältä pohjalta ja varmistetaan, että oppikirjoissa esiintyvät 

naiset tarjoavat motivoivia esikuvia lukemaan opetteleville naisille.  

 

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma toteutetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tuella ja Ulkoministeriön 

kehitysyhteistyövaroin. Suomen Pipliaseuralla on ollut keskeinen rooli lukutaito-ohjelman 



käynnistämisessä. Ulkoministeriö teki vuonna 2019 arviointimatkan Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman 

hankkeisiin Malawissa ja antoi hankkeista myönteisen palautteen.  

  

Lukutaitoluokat ovat avoimia liikuntavammaisille. Ohjelmassa varmistetaan, että luokkien 

kokoontumispaikoille on helppo pääsy. Sen sijaan näkö- ja kuulovammaisia ei ole pystytty sisällyttämään 

ohjelmaan, koska tämä vaatisi aivan erillisen lähestymistavan sekä omat lukutaitomateriaalit. 

Ulkoministeriö on arvioinut ja hyväksynyt valitun lähestymistavan.  

 

Koronatilanteesta johtuen ohjelmaan on integroitu elementti, joka tukee epidemian hallintaa. Maaliskuun 

lopussa Malawin Pipliaseuran kanssa toteutetussa työpajassa kehitettiin kuvitettu juliste ja siihen liittyvä 

kuvitettu vihkonen, jonka sisältö perustuu WHO:n perusviesteihin siitä, kuinka välttää 

koronavirustartuntaa. Aineiston kääntämistä muille hankkeen kielille valmistellaan. Se on myös muiden 

toimijoiden hyödynnettävissä.  

  

Ohjelma mahdollistuu laajalla yhteistyöllä  

  

Lukutaitotyötä koordinoivat paikalliset pipliaseurat yhteistyökumppaneinaan kirkot ja paikallishallinto. 

Yhteistyössä SIL International Afrikan alueen kanssa koulutetaan 800 opettajaa, jotka puhuvat 

vähemmistökieltä äidinkielenään. Kullekin maalle on nimetty lukutaitotyön konsultti, joka ohjaa ja arvioi 

työn edistymistä omalla alueellaan.  

  

Ohjelmassa myös pipliaseurojen henkilökuntaa koulutetaan niin, että ne pystyvät toteuttamaan laajoja 

vähemmistökielille suunnattuja lukutaito-ohjelmia.  Lukutaitohankkeen opettajista 66% on naisia. Tavoite 

on nostaa luku 75 prosenttiin.  

  

Viestinnällisesti helposti avautuva ohjelma  

  

Lukutaidon merkitys avautuu monen ikäiselle esimerkiksi miettiessään, mitä jos ei voisikaan kirjoittaa 

whatsup-viestejä ystävilleen.  Jokainen vanhempi ymmärtää millaista olisi, jos ei lapselle myönnettyjen 

lääkkeiden reseptejä osaisikaan lukea.   

  

Lukutaitoluokan suorittaneen Wini Magawan tarina on hyvin koskettava. Hän oli perheensä ainoa, joka ei 

päässyt lapsena kouluun. 22-vuotiaana hän aloitti lukutaitoluokassa, oppi lukemaan ja nyt hän haaveilee 

lakiopinnoista.  

Wini Magawan tarinan voi lukea täältä: https://www.piplia.fi/ainoa-joka-ei-paassytkouluun/  

Wini Magawan tarina videona: https://www.youtube.com/watch?v=fe3qOGoXa4c  

 

Myös Martha Makalanin tarina koulupudokkaasta lukutaitokoordinaattoriksi on ispiroiva: 

https://www.piplia.fi/martha-malakani-koulupudokkaasta-lukutaitokoordinaattoriksi/ 

Martha Makalanin tarina videona: https://www.youtube.com/watch?v=1nskh9dPIVM 

https://www.piplia.fi/martha-malakani-koulupudokkaasta-lukutaitokoordinaattoriksi/


  

Lukutaitotyöstä on myös sarja tunnettujen henkilöiden haastatteluja kokonaisuudessa nimeltä Agricola-

studio. Näistä esimerkiksi rippikoulutyöhön ja nuorille voisi sopia IdaElinan, Samuli Putron tai tubettajien PS 

Olen vegaani -tubettajat Minnin ja Pajun videot. Kaikki Agricola -studion videot: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf5YhDfAsjeiry8DUaMfkvll1WDBqz32  

  

Piplia-lehdessä 1/2020 on ajankohtainen artikkeli lukutaitotyöstä sekä Pipliaseuran lukutaitotyön 

asiantuntijan Ari Vitikaisen artikkeli: https://s3-eu-

west1.amazonaws.com/piplia/2020/02/Piplia_piplia_fi_1_20.pdf  

 

Graafeja lukutaidon hyödyistä löytyy täältä: 

https://agricola.fi/lukutaitoty 

 

 

Mitä konkreettisesti omalla lahjallaan voi saada aikaan? 

 

Jo 5 eurolla voi ostaa opiskelijalle ABC-kirjan ja 25 eurolla lahjoittaa kuukauden tuen opettajalle hänen 

työssään. 

Lukutaitotyötä tukemalla voidaan kouluttaa uusia opettajia, hankkia opetusmateriaalia ja ylläpitää 

lukutaitoluokkia. Esimerkiksi yhden naisen lukutaito-opetus maksaa kokonaisuudessaan 170 euroa.  

 

 


