
Aamunavaus

Mistä paikasta omassa koulussasi pidät kaikista eniten? 
Pidätkö kenties koulusi ruokalasta, liikuntasalista tai pihasta? 
Vai viihdytkö parhaiten omassa luokassa? 

3-luokkalaisen Nann San Ohnin suosikkipaikka koulussa on 
koulun kirjasto. Nann San Ohn on 9-vuotias tyttö, joka asuu 
Kyauk Ta Lonen kylässä Myanmarissa, Kaakkois-Aasiassa. 
Nann San Ohn asuu kävelymatkan päässä koulustaan. 
Hänen perheeseensä kuuluu äiti, isä, pikkuveli, isoäiti ja 
isoisä. Lisäksi perheellä on lehmä, jota Nann San Ohn tykkää 
silitellä hellästi.  

Nann San Ohnin koulun kirjasto on melko vaatimaton. Siellä 
ei ole muhkeita lepotuoleja tai äänikirjoja, vaan ainoastaan 
muutama hylly, joissa on puhki luettuja kirjoja, ja yksi puu-
jakkara. Nann San Ohn rakastaa hypistellä kirjoja. Yksi hänen 
lempikirjoistaan kertoo jäniksestä, joka opettaa ketulle, että 
kiusaaminen on väärin.  

Kirjat ovat Nann San Ohnille hyvin tärkeitä. Häntä harmittaa, 
ettei kylässä ole kirjastoa. Silloin, kun koulu on kiinni, hän ei 
pääse lainkaan kirjastoon. 

”Opin kirjoista kaikenlaista ja voin kertoa oppimistani asiois-
ta muillekin. Minusta tiedon jakaminen on tärkeää”, Nann 
San Ohn sanoo.  

Nann San Ohnin koulussa luokkahuoneiden välillä ei ole 
seiniä vaan sermit. Siksi koulussa on kova meteli. Nann San 
Ohnia meteli ei kuitenkaan haittaa, sillä hän istuu luokassa 
lähellä opettajaa. Opettaja opettaa burman kielellä. Nann 
San Ohnin äidinkieli on shanin kieli.  

”Burman kieli on aika vaikeaa, mutta osaan sitä silti hyvin”, 
Nann San Ohn sanoo. Myanmarissa monet lapset puhuvat 
kotona eri kieltä kuin koulussa. Kaikki lapset eivät puhu 
maan virallista kieltä, burmaa, yhtä sujuvasti, ja silloin oppi-
minen voi olla hankalaa.  

Nann San Ohnilla on neljä hyvää ystävää, joiden kanssa 
hän syö eväitä yhdessä koulussa. Ystävykset viettävät usein 
aikaa myös koulun kirjastossa.  

Oppiminen on jokaisen lapsen oikeus. Monet Myanmarissa 
asuvat lapset eivät kuitenkaan pääse Nann San Ohnin ja hä-
nen ystäviensä tavoin kouluun, sillä monet koulut on suljettu 
koronan takia.  

UNICEF-kävelyyn osallistumalla keräämme rahaa Nann San 
Ohnin kotimaahan Myanmariin. Rahoilla UNICEF voi auttaa 
etäopetuksen järjestämisessä ja esimerkiksi hankkimalla 
lisää kirjoja koulujen kirjastoihin. 

Kiitos, että olet mukana UNICEF-kävelyssä! 

Tyttö joka rakasti kirjoja 
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