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Lukutaidosta pähkinänkuoressa.

Muutosvoimana lukutaito



Mikä Suomen Pipliaseura?

• Maan vanhin kristillinen järjestö (perustettu 1812)
• Ekumeeninen, ev.lut. kirkon lähetysjärjestö
• Kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen maailmanlaajaan 

verkostoon, joka toimii 200 maassa ja alueella.
• Johtava raamatunkustantaja Suomessa
• UT2020 – ensimmäinen Uuden testamentin käännös 

alkukielestä suoraan mobiililaitteelle, nykysuomella. 
Käännös valmistui 2020. Katso www.raamattu.fi
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http://www.raamattu.fi/


Mitä on lähetystyö?

• Jeesuksen antama tehtävä: ”Niin kuin Isä on lähettänyt 
minut, niin minä lähetän teidät.” Joh.20:21

• Lähetystyö on sanoja ja tekoja, ihmisten auttamista
ja palvelua (diakoniaa), raamatunkäännöstyötä, 
inhimillisen kehityksen edistämistä esim. koulutuksen 
avulla, oikeudenmukaisuuden puolustamista, työtä rauhan 
puolesta, vaikuttamistyötä, aineellista ja taloudellista 
tukea.
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Kysymyksiä lukutaidottomuudesta? 

Mitä Suomessa tapahtuisi, jos meistä 
• a) 15% ei osaisi lukea? 

(maailman lukutaidottomuusprosentti)
• b) 38% ei osaisi lukea? 

(Malawin yli 16v. lukutaidottomuusprosentti)
• c) kukaan ei osaisi lukea?
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Miksi aikuinen on 
lukutaidoton?
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Työskentelyidea rippikouluun lukutaidottomuuden äärellä:Nykyään esimerkiksi malawilaisilla, kenialaisilla ja tansanialaisilla lapsilla on paremmat mahdollisuudet koulunkäyntiin kuin vanhemmillaan. Syitä aikuisten lukutaidottomuuteen on monia. �- Anna isosille tehtäväksi valmistaa mininäytelmiä tai pantomiimeja lukutaidottomuuden syistä. Rippikoululaiset saavat arvuutella syitä, miksi vanhemmat eivät ole päästäneet lapsiaan aikanaan kouluun.



• 6 vähemmistökielellä
• Angolassa, Etiopiassa, Keniassa, 

Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa
• Paikalliset koulutetut opettajat
• Kaikkein vähävaraisimmille naisille
• Tavoitteena: 

20 000 naista oppii lukemaan
• Lukutaitoryhmiin pääsevät myös miehet

Pipliaseuran Lukutaitoa 
naisille Afrikassa -ohjelma



Pohdittavaksi:

1) Mitä hyötyä on lukutaidon oppimisesta?  
2) Mitkä kolme hyötyä valitsisit tärkeimmiksi? 

Keskustele parin kanssa!
3) Lukutaito-ohjelman tavoitteena on, että 20 000 

naista oppii lukemaan.
Millaisia laajempia seurauksia lukutaidolla on?
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Lukutaidon hyötyjä

Keksi vielä lisää!
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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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