
MITÄ OLISIT VALMIS MAKSAMAAN
LUKUTAIDOSTA?

RASTIRATA

Jakaudutaan 4 hengen ryhmiin. Jokainen
joutuu kolmella rastilla kerran kokeilemaan
jokaista eritasoista ohjetta. Tätä kautta
tulee kokemus etuoikeudesta sekä
eriarvoisuudesta.
 
Ohjeistetaan tarkkailemaan tuntemuksia,
miltä tuntuu tehdä tehtäviä. Onko helppoa
vai vaikeaa. 
 
Aikaa jokaisella rastilla noin 5 minuuttia.

RASTI 1

Kirjoita lainahakemus. Tarvitaan kynä ja
tyhjä paperi.

 1 Tee hakemus suomeksi käytä mitä sanoja
vaan.
2 Tee hakemus: Osaat kirjoittaa viisi sanaa,
yksi oma nimesi.
3 Tee hakemus. Rahalla saa kirjoittaa
englanniksi, muuten et osaa kirjoittaa. 
 

RASTI 3

Tarvitaan nukke, joka on sairas lapsi ja
tulostettu lääke, jossa annosteluohje.
 
1 annosteluohje suomeksi 
2 annosteluohje siansaksaksi 
3 annosteluohje siansaksaksi, mutta saa
ostaa suomeksi ohjeen.

Kolme eri kokemusta

1) saa rasteilla ohjeet 
2) saa huonot ohjeet 
3) saa huonot ohjeet, mutta voi ostaa tiensä
eteenpäin

Tarvittaessa samaa rastia voi olla useampikin.
Isoset pitävät rastia. Isonen merkitsee ryhmän
lappuun mikä rasti käyty ja millä ohjeilla, jotta
tulee kaikki rastit käytyä ja yhden kerran joko ohje
1, 2, 3.

RASTI 2

Allekirjoita työsopimus. Tarvitaan kynä ja 
monistettu sopimus. 

1 Sopimus suomeksi 
2 Sopimus siansaksaksi 
3 Sopimus siansaksaksi. Rahalla saa
 sopimuksen suomeksi 
 
Rastilla kerrotaan allekirjoituksen jälkeen, mihin
suostui.

PURKU

Käykää läpi tunteita ja tuntemuksia, faktaa
lukutaidosta ja Pipliaseurojen työstä sekä
mahdollisuuksista tehdä asian eteen jotain.



Mitä olisit valmis maksamaan lukutaidosta?
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Tähän paperiin rastiradan vetäjä merkitsee, mikä rasti on suoritettu ja

millä ohjeilla. Jokainen rasti tulee käydä ja yhden kerran on käytössä

eritasoiset ohjeet joko 1, 2 ja 3.

Ryhmän fiilikset:



Jokaiselle ryhmälle kerran mahdollisuus ostaa paremmat ohjeet. 

Yksi kolikko jokaiselle ryhmälle.



Työsopimus
Työsopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja

sopimuksen myötä myös tämän hetkinen
omaisuuteni siirtyy työnantajan omistukseen.

Allekirjoitus:

RASTI 2



Hoshgadu
Jklaösnnjni kjkojo osfkt kosjre

kopsle lofsjo kopo kopkp soele jojomo.

Ajosekle:

Rasti 2



Lääkettä annettava kolme

kertaa päivässä. Yksi annos on

neljä tablettia. Lääkettä

annetaan kahden viikon ajan.

 

 

 

Klköö kllöa klod kok kasl. Kla

anko fi nepl kertl. Kaklä klo kalh

kla akko.

 

 

 

Rasti 3



UNESCO:n raportista vuodelta 2017 käy ilmi, että yli puolet eli 617

miljoonaa maailman lapsista ja nuorista ei opi kunnolla lukemaan ja

laskemaan. Erityisesti tilanne on huono Saharan eteläpuolisessa 

Afrikassa, jossa ilman lukemisen perustaitoja jää liki 90 % lapsista ja

nuorista. 

Tämän vuoksi Pipliaseurojen lukuataito-opetuksen tavoite on

opetus viidessä Afrikan maassa ja 13 kielellä.

Pipliaseuran Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmassa jo 8 000

naista on päässyt kouluun opiskelemaan lukemista omalla

kielellään. 

On merkille pantavaa, että Afrikassa matalan- ja keskitulon maissa

yli 80 % lapsista ei käy koulua kielellä, jota he parhaiten puhuvat ja

ymmärtävät. 

Katsokaa video Winistä Tansaniasta, joka pääsi 22-vuotiaana

opettelemaan luku-ja kirjoitustaitoa. Hän oli perheensä ainoa, joka

ei päässyt lapsena kouluun.

Miltä rastirata tuntui? Oliko helppoa vai vaikeaa?

Miten ajattelet omista mahdollisuuksista verrattuna

esimerkiksi tansanialaisen mahdollisuuksiin?

5,50 € Aapiskirja 

55 € Aapiskirja 10 naiselle 

100 € Yhden naisen luku- 

ja kirjoitustaidon kurssi 7 kk

Mitä voimme tehdä?

 Konfirmaatiokolehti lukutaidolle.

 

Huom! Aiheesta myös powerpoint esitys Muutosvoimana lukutaito -aineistossa!

PURKU

Mitä olisi valmis maksamaan lukutaidosta? 

 Yhden peruskoululaisen oppivuosi maksaa vajaat 6500

euroa, käy ilmi Opetushallituksen tilastoista.  

 

Aktivoiva tehtävä

sivulla mun.piplia.fi > Miten

tämä liittyy minuun?

Video sivulla: 

mun.piplia.fi > Miten tämä liittyy minuun?


