
Suomen Pipliaseura 2017

 

Dia 1 – Lukutaito-diaesityksen muistiinpanot  



Dia 2 
Mikä Suomen Pipliaseura?

• Maan vanhin kristillinen järjestö (1812)
• Ekumeeninen järjestö
• Ev.lut. kirkon lähetysjärjestö
• Johtava raamatunkustantaja Suomessa
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Ekumeeninen järjestö Pipliaseuran jäseninä on yli puolet Suomen ev.lut. kirkon 
seurakunnista, Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa, Suomen 
vapaakristillinen neuvosto ja alueellisia pipliaseuroja. Suomen Pipliaseuran hallituksen 
kymmenestä jäsenestä kolme on vähemmistökirkkojen edustajia. 
 
Seura on Suomen lähetysneuvoston jäsen ja Suomen ekumeenisen neuvoston 
kumppanuusjärjestö. Olemme myös Vastuullinen Lahjoittaminen (VaLa) ry:n jäsen sekä Kepa 
ry:n jäsenjärjestö. 
 
Ev.lut. kirkon lähetysjärjestö Pipliaseura on Suomen ev.lut. kirkon virallinen lähetysjärjestö. 
Se toimii seurakuntien palvelujärjestönä. Seurakunnat voivat liittyä Pipliaseuran jäseniksi ja 
jäsenyyden myötä osallistua päätöksentekoon vuosikokouksessa. 
 
Johtava raamatunkustantaja Suomessa Vuosittain 60 000–70 000 suomalaista ostaa tai saa 
uuden, Pipliaseuran julkaiseman suomenkielisen Raamatun. Myös vieraskielisten 
Raamattujen kysyntä Suomessa on tuhansia. Seura edistää Raamatun käyttöä kirjoina, 
äänitteinä ja digitaalisessa muodossa. Raamattu tai sen osia on saatavana myös 
pistekirjoituksella tai viittoen. 
Suomessa painopiste on yhä enemmän Raamatun monipuolisen tarjonnan ja käytön 
edistämisessä: ihmiset halutaan kohdata siellä, missä he liikkuvat ja niillä välineillä, joita he 
käyttävät. Suomessa tehdään työtä myös Raamatun sisältöjen avaamiseksi niille, joille 
Raamattu on tullut oudoksi. Parhaillaan on menossa käännösprojekti Uuden testamentin 
kääntämiseksi mobiililaitteiden käyttäjille. Katso lisää www.digimarkus.fi 
 
 
 



Dia 3 
lukutaitotyö

 

 
 
 
 

Dia 4 

 

Kysymyksiä lukutaidottomuudesta rippikouluun? 
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? 
 
 



Dia 5 Lukutaitoa naisille Afrikassa

 

Pipliaseuran Lukutaitoa naisille Afrikassa -hanke toteutuu  
4 maassa: Etiopia, Kenia, Malawi ja Tansania 
16 vähemmistökielellä (kuvassa) 
20 000 naista 
 
 

Dia 6 

Lukutaidon hyötyjä
 

Työskentelyä rippikouluryhmän kanssa: 
• Mitä hyötyä on lukutaidosta? 
• Mitkä kolme hyötyä valitsisit tärkeimmiksi? Keskustele parin kanssa! 
• Miksi Suomesta käsin tuetaan lukutaitotyötä Afrikassa? (Olemme itse saaneet kokea 

Suomessa samankaltaisen kehityksen: Agricola käänsi ensin Raamatun ja loi suomen 
kirjakielen. Sitten käynnistyi lukutaitotyö ja suomalaiset oppivat hiljalleen lukemaan. Siitä 
alkoi kansakuntamme kehitys yhdeksi maailman lukutaitoisimmista kansoista.) 

 
 



Dia 7 7

 

Työskentelyideoita rippikouluun lukutaidottomuuden äärellä: 
1) Nykyään malawilaisilla 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. 

2)  Miksi lähetysjärjestö tekee lukutaitotyötä? Lukekaa Laupiaan samarialaisen vertaus 
(Luuk. 10:30-37). Mitä merkitsee kokonaisvaltainen lähetystyö? 

 
 

Dia 8 8

 

 

 


