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Lukutaitoa naisille 
Afrikassa

Kuvat: Katri Saarela, Ari Vitikainen/SPS



2

Lähde: UIS Unesco 2021



Miksi aikuinen on lukutaidoton?
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• 13 vähemmistökielellä

• Kaikkein hauraimmassa 
asemassa eläville naisille

• Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, 
Namibiassa ja Tansaniassa

• Tavoitteena: 20 000 naista oppii 
lukemaan

Lukutaitoa naisille Afrikassa -
ohjelman tavoitteet



• Koulutetaan omakieliset opettajat

• Paikallisen Pipliaseuran 
lukutaitokoordinaattori johtaa 
hanketta

• Kielenpuhujat mukana materiaalin 
teossa 

• Paikallisyhteisöt mm. rekrytoivat 
oppilaita ja järjestävät opiskelutilan

Lukutaito-ohjelmassa:



- Lukutaidon 
peruskurssi 
kestää 6-7 kk
- Avoimia myös 
miehille
- Loppukokeen 
läpäisseet saavat 
todistuksen
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• Uskontovapaata
• Kuvat ja tekstit kyläelämästä 
• Kuvissa nainen esitetty 

aktiivisena toimijana
• Lukutaidon syventämiseen: 

opiskelupiirejä, kertomuskirjasia, 
kristityille myös 
raamatunkertomuksia

Oppimateriaali:



Esimerkkejä 
lukutaito-ohjelman 
maista



Malawi Malawi
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Lähde: CIA World Factbook 2021
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• ”Minä osaan! 

Kirjoitin kirjeen miehelleni. 
Pyysin häntä ostamaan minulle 
kynän ja kirjoitusvihkon.

Lukutaito-opiskelija 
Linty Mungu:



”Lähdin opiskelemaan, koska 
haluan lukutaitoiseksi. 

Olemme aina käyttäneet kieltä, 
joka ei ole omamme. 
Toivon, että lomwen kielen 
arvostus kasvaa.

Lukutaito-opiskelija ja Garnet-kylän johtaja



Kenia
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Lähde: CIA World Factbook 2021



”Lukeminen ja kirjoittaminen 
ovat meidän suurimmat 
saavutuksemme. Kynän kädessä 
pitäminen oli merkkipaalu. 
Kaiken tämän kokeminen on 
tapahtunut Jumalan armosta.

Christene Nataba, 
turkanankielinen opiskelija:



Tansania
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Lähde: CIA World Factbook 2021
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“Lukutaito auttaa ihmisiä
nousemaan
tietämättömyydestä. 

Myös oma äitini opiskelee
lukutaitoa ryhmässä, jota 
opetan.

Kagulunkielinen opettaja
Mfisu Yoram, 23v.



“Seurakuntani kirkoissa toimii
kaksi lukutaitoluokkaa.  
Lukutaitokurssin käyneet pystyvät
jo lukemaan Raamattua. 
Seurakuntalaiseni kysyvät, millon
alkavat seuraavat lukutaitokurssit. 

Anglikaanipastori
Baltazari Msigwe:



”Lukutaitoiset 
vanhemmat pystyvät 
kannustamaan lastensa 
opiskelua, koska ovat 
nähneet lukutaidon 
hyödyt omalla 
kohdallaan.
- Opettaja Julia Senyagua, 23v. 
Tansania



”Eräässä kylässä 
lukutaitokurssin suorittaneita 
naisia valittiin kyläkomitean 
jäseniksi.

- Rose Mrema, 
lukutaitokoordinaattori, 
Tansanian Pipliaseura



”Aamen. Asante
sana – kiitos! 
Haluan jatkaa 
lukutaidon 
opiskelua.
- Rahel Mgonja 51 v., 
Tansania
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• 5,50 € Aapiskirja

• 55 € Aapiskirja 10 naiselle

• 100 € Yhden naisen luku- ja 
kirjoitustaidon kurssi 7 kk

Miten olla mukana?
Kerätäänkö kolehti?
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