
Muutosvoimana lukutaito

Afrikka 
maanosana

noin 3 000 eri kansaa
1,3 miljardia ihmistä

54 valtiota

Luku- ja kirjoitustaito parantaa 
mahdollisuuksia elannon ansaitsemiseen. 

Ihmiset voivat lukea terveyden ja maatalouden 
asioista. Lisäksi ihmiset voivat oppia lukemaan 

lomwenkielistä Raamattua.  
– Grace Banett, opettaja, 23 v.,  Magambe

piplia.fi  ■  Suomen Pipliaseura

”



MUUTOSVOIMANA LUKUTAITO
Yli puolet eli 617 miljoonaa maailman lapsista ja nuorista ei opi 
kunnolla lukemaan ja laskemaan. (UNESCO 2017) Erityisen huono 
tilanne on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Tämä johtuu mm. siitä, 
että kaikilla ei ole mahdollisuutta kouluopetukseen ja koulutuksen taso 
on heikko, kouluopetukseen jälkeen. Afrikassa matalan ja keskitulon 
maissa yli 80 % lapsista ei käy koulua kielellä, jota he parhaiten 
puhuvat ja ymmärtävät. Pipliaseurojen Lukutaitoa naisille Afrikassa  
-ohjelman ensisijainen tavoite on vähentää lukutaidottomuutta 
Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa tarjoamalla 
omakielistä lukutaito-opetusta naisille, jotka puhuvat vähemmistökieliä.

Raamatun kääntäminen
Raamatunkäännöstyön yksi 
konkreettinen seuraus on, että 
kansanryhmät saavat kirjakielen, 
omakielistä kirjallisuutta ja 
oppivat lukemaan. Lukutaidon 
myötä syrjäytettyjen ihmisten 
asema paranee. Pipliaseurojen 
lukutaito-ohjelman  kielet on 
valittu sillä perusteella, että 
niille on juuri valmistunut tai 
valmistumassa Uusi testamentti 
tai Raamattu. Käännöstyön 
yhteydessä vähemmistökielelle 
on usein luotu kirjakieli ensim-
mäistä kertaa.

Todeks i  muut tun e i ta 
un e lmia

Luku- ja kirjoitustaito 
parantaa mahdollisuuksia 
elannon ansaitsemiseen. 

Lukutaitoinen voi lukea terveyden 
ja maatalouden asioista. Lisäksi 
ihmiset voivat oppia lukemaan 

omakielistä Raamattua ja 
muita kirjoja.

Lukutaito on uuden oppimisen perusta.

Aikuisen lukutaito vaikuttaa 
myönteisesti lasten kehitykseen ja 
kouluttamiseen.

Siitä lähtien kun aloitin 
lukutaidon opiskelun, elämäni 

on muuttunut. Olen ymmärtänyt 
kouluttautumisen arvon. Pystyn 

jo lukemaan ja kirjoittamaan 
hyvin. Kun valmistun lukutaito-
kurssilta, aion jatkaa opintoja 

eteenpäin kolmannella luokka -
asteella virallisessa koulussa.

– Christine Nangolol

” 

Kielen aseman vahvistaminen

Omakielisen Raamatun lukeminen on unelma, jonka eteen 

kannattaa tehdä töitä. Työ vaatii pitkäjännitteisyyttä, eikä 

mikään ole itsestäänselvää. Malawissa esimerkiksi on kauan 

vaikuttanut yksikielisen valtion politiikka. Kaikkien tuli käyt-

tää chichewan kieltä vuorovaikutuksessa. Ihmisten ajatukset 

eivät muutu hetkessä.  Vie aikaa, jotta opitaan arvostamaan 

omaa äidinkieltä. Yhteistyössä Mulako-Ellomwe -nimisen 

järjestön kanssa on pyritty lisäämään tietoisuutta, jotta 

uskalletaan opiskella myös omalla kielellä ja tulla lukutaito-

luokkiin. Viranomaisten piirissä vasta orientoidutaan siihen 

suuntaan, että vähemmistökieliä voisi käyttää myös koulu-

opetuksessa. – Wilfred Ngalawa, Malawin Pipliaseura



Lue lisää: piplia.fi/globaalikasvatus

Lukutaito
Luku- ja kirjoitustaito on 
ihmisoikeuskysymys ja kaiken 
muun kehityksen perusta. 
Lukutaito on asia, joka tulee 
osaksi ihmistä, eikä sitä voi 
ottaa häneltä pois.

Lukutaito ennaltaehkäisee 
huijatuksi tulemista ja petoksia.

Lukutaito luo tasa-arvoa

Oppiminen on auttanut 
ymmärtämään terveyteen liittyviä 

ohjeita ja lukemaan niitä. Nyt pystyn 
lukemaan maanviljelyn ohjeita. Saan 
parempaa satoa, koska tiedän miten 

viljellä tehokkaammin. Olen innostunut 
siitä, että olen oppinut lukemaan ja 

kirjoittamaan. Rohkaisen omia ja mui-
den lapsia koulunkäyntiin, koska tiedän 

omakohtaisesti lukutaidon hyödyt.
– Sigere Ali

”

Lisälukutaitomateriaali
Lukutaitoluokkien jälkeen luodaan 
yhdessä lukutaitomateriaaleja eri     
   aiheista, jolloin on mahdollisuus    
  oppia uusia asioita lukutaidon    
   avulla ja samalla harjaannuttaa     
  lukutaitoa.

Lukutaito mahdollistaa 
Raamatun lukemisen.



  

10 € tekstiviesti PIPLIA LUKUTAITO numeroon 16499 

Pipliaseuran Mobile Pay numero: 92600. Kirjoita viestikenttään: Lukutaito

Pipliaseuran keräyslupa: RA/2017/786 koko maa, ei Ahvenanmaa, 1.9.2017–31.8.2022 (Poliisihallitus 18.8.2017). ÅLR 2021/5176 Ahvenanmaa 1.9.2021–31.8.2022

Lukutaitotyötä koordinoivat paikalliset pipliaseurat 
yhteistyökumppaneinaan kirkot ja paikallishallinto. 
Pipliaseurojen kansainvälinen kattojärjestö Yhtyneet 
Raamattuseurat on strategisesti sitoutunut ohjelmaan.  

Lukutaitotyön mahdollistajat

Yhteistyössä SIL Internationalin kanssa koulutetaan 
kaksi lukutaito-opettajaa kutakin luokkaa kohden. 
Lukutaito-opettajat puhuvat vähemmistökieltä äidin-
kielenään. Kullekin maalle on nimetty lukutaitotyön 
koordinaattori, joka ohjaa ja arvioi työn edistymistä 
omalla alueellaan.

OPETTAJA JANE MUHURA

OHJELMAJOHTAJA WILFRED NGALAWA 

LUKUTAITOTYÖN JOHTAJA KIMMO KOSONEN

 

LUKUTAITOTYÖN ASIANTUNTIJA ARI VITIKAINEN 

JA LUKUTAITOKOORDINAATTORI PATRICK GONDWE

SINÄ - TUE LUKUTAITOTYÖTÄ LAHJOITTAMALLA 


