Lukutaitoa naisille Afrikassa hankkeen kuulumisia syyskuussa
2018
Lämmin kiitos tuestanne naisten lukutaitotyölle Itä-Afrikassa. Tässä uutiskirjeessä
kerrotaan ajankohtaisia kuulumisia ja vinkkejä työmme esilläpitoon seurakunnassasi.

Lukutaitoluokat käynnissä Malawissa
Lukutaitoa naisille Afrikassa -hanke on pyörähtänyt täyteen vauhtiin tänä vuonna
Malawissa. Tällä hetkellä jaokansan parissa on käynnissä yhteensä 36
lukutaitoluokkaa, joihin osallistuu 800 naista. Luokat pyörivät syyskuun loppupuolelle
asti. Silloin alkavat Malawissa maanviljelyskiireet. Lukutaitohankkeen koordinaattorille
Willie Beatonille on hankittu kevään aikana moottoripyörä, jotta hän pääsee kulkemaan
valvomaan opetusta kaukaisissa kylissä.

Työskentelyvinkki
lukutaidon hyödyistä
Jaa porukka ryhmiin. Kuunnelkaa yhdessä
Piplian vuositeemamateriaalin kuunnelma
"Opiskelua nuorena ja vanhempana"
Kootkaa kuunnelman jälkeen ryhmittäin
lukutaidon hyötyjä puun lehdiksi.
Työskentelyn päätteeksi yhteislauluna virsi
949 "Kirkko on kuin puu".
Pidempi työskentely ja lisää
keskustelukysymyksiä täällä.

Kyläpäälliköillä on
tärkeä rooli
lukutaitotyössä
Kestävien tulosten aikaansaamiseksi
lukutaitotyön käynnistäminen tapahtuu
ruohonjuuritasolta. Ensimmäinen askel
työn aloittamiseen on neuvottelu
kyläpäällikön kanssa lukutaitoluokkien
aloittamisesta. Sen jälkeen kyläpäälliköt
nimeävät omasta kylästään kaksi
lukutaito-opettajaksi koulutettavaa. Kylät
ovat myös etsineet opetusryhmille
kokoontumistilat: joissain kylissä opetus
tapahtuu koululuokassa pienten
koululaisten koulupäivän jälkeen, toisissa
kylissä taivasalla kyläläisen pihalla.
Malawin jaot ovat muslimienemmistöinen
kansa. Kyläpäälliköt ovat kuitenkin
toivottaneet lukutaitotyön tervetulleeksi.
Pipliaseura koetaan luotettavana
kumppanina. Kyläpäälliköiden viesti on
ollut: "Työ on tärkeää. Laajentakaa sitä!"
Lukutaitoluokkien päätösjuhlassa
osallistujat saavat halutessaan ottaa
itselleen jaonkielisen Uuden
Testamentin. Vuonna 2017 kaikki
valmistuneet ottivatkin Uuden
Testamentin.

Malawin kumppanit
Suomen-kiertueella
Suomessa vieraili kesän ympärillä kaksi
Malawin Pipliaseuran edustajaa,
ohjelmajohtaja Wilfred Ngalawa
toukokuussa ja pääsihteeri Clapperton
Mayuni syyskuussa. Kohtasimme
lukuisia työmme tukijoita ympäri Suomen
muun muassa TA-VA-TAAN KYLÄSSÄ vuosijuhlilla. Kiitos kaikille vierailuita ja
tapahtumia järjestäneille! Kuvassa on
Wilfred Kuopion Lähetysjuhlilla
tutustumassa Kuopion Pipliaseuran
raamattunäyttelyyn. Lähetysjuhlilla
järjestimme myös "Kirjaimilla
kioskinpitäjäksi" -työpajan yhdessä
Lähetysseuran kanssa. Clapperton
puolestaan osallistui syyskauden aluksi
muun muassa Oulun hiippakunnan
lähetysjuhliin, Helsingin hiippakunnan
synodaalikokoukseen sekä Mikkelin
hiippakunnan kansainvälisen työn
seminaariin. "Kiitos, kun autatte meitä
tekemään unelmastamme totta
Malawissa", iloitsi Clapperton.

Työ laajenee Itä-Afrikassa
Lukutaitohanke etenee myös muissa hankemaissa: Keniassa, Etiopiassa ja
Tansaniassa. Viime vuonna tuotettiin aapinen ja helppolukuisia kirjasia näiden maiden
vähemmistökielille ja tänä vuonna on vuorossa opettajien materiaalin laadinta ja
opettajien rekrytointi. Keniassa, Etiopiassa ja Tansaniassa toteutetaan tänä vuonna
opetusta koeluokissa ja valmistaudutaan lukutaito-ohjelmien käynnistämiseen vuoden
2019 aikana. Esimerkiksi Tansaniassa opetuksen aloittamisesta on keskusteltu 13
kylän kanssa. Keniassa on tänä vuonna rekrytoitu 19 turkanan kielistä lukutaitoopettajaa. Opettajien koulutus käynnistyi toukokuussa 12-päiväisessä työpajassa, jossa
opettajia valmennettiin lukutaitomateriaalin käyttöön ja aikuisoppimisen erityispiirteisiin.
Opettajia opastettiin myös käsittelemään oppilaiden kanssa sitä, kuinka lukutaitoa voi
hyödyntää arkipäivän elämässä esimerkiksi ravintotietämyksen ja hygienian
parantamisessa, ympäristön suojelussa ja pienimuotoisessa elinkeinon
harjoittamisessa. Kuvassa lukutaito-opettajaopiskelija Nicodemus Esekon harjoittelee
työskentelyä liitutaulun edessä.

Hartaus
Mlungu akumnonye m'mwejo. Näin
kuuluu Malawin jao-kansan kielellä lause
"Jumala rakastaa sinua". Jumala kutsuu
meistä jokaisen nimeltä ja puhuu
sydämemme kieltä. Raamatun sivuilla
hän puhuu meistä jokaiselle
rakkaudestaan meitä kohtaan.
Rukoilemme: Pyhä Jumala. Kiitos siitä,
että olemme saaneet olla mukana
rakkauden ketjussa välittämässä hyvää
sanomaa eteenpäin. Tuo Itä-Afrikan
ihmisiä yhteen lukutaidon ja sanasi
ääreen. Siunaa uusien lukutaitoluokkien
valmisteluja. Auta lukutaitoluokkien
opettajia ja opiskelijoita hyviin tuloksiin
opin tiellä. Anna lukutaidon herättää
toivoa uusiin mahdollisuuksiin elämässä.
Muistuta meitä kaikkia siitä, että sinussa
meillä on toivo ja tulevaisuus. Aamen.

