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Hei, kummit!
On suuri ilo saada esittäytyä teille, työmme uskolliset tukijat. Olen Satu Koivisto, Suomen Lähetysseuran
uudehko työntekijä. Saavuin Bangkokiin runsas vuosi sitten yhdessä mieheni Ilkan kanssa. Aloitan hiljalleen
työt diakonian ja lastensuojelun asiantuntijana, ja Ilkka toimii tiedottajana. Suomessa olen monen vuoden
ajan työskennellyt lastensuojelussa ja kokenut työn omakseni, joten olin ikionnellinen, kun minulle aukeni
mahdollisuus jatkaa samalla alalla Thaimaassakin. Vastaan jatkossa kummilapsityöstä ja yhteydenpidosta
suomalaisten kummien kanssa. Pitkäaikainen työntekijämme Kirsi Salmela on nyt Suomessa.

Kuva 1. Uusi ja vanha
työntekijä. Satu Koivisto
ja Kirsi Salmela
vierailemassa
Mukdahanin
hankkeessa (KoillisThaimaassa)
marraskuussa 2018.
Kirsillä oli paljon
kerrottavaa ja Sadulla
paljon opittavaa.
Viestikapula siirtyi
eteenpäin.

Täytyy tunnustaa, että näin uutena ihmisenä olen ollut joskus pyörällä päästäni, sillä kummilapsitoiminnalla
on Thaimaassa sekä korkeutta, leveyttä että syvyyttä: työtä tehdään maantieteellisesti hyvin laajalla
alueella, lukuisin eri työtavoin ja vieläpä kaikenikäisten lasten parissa. Kokonaisuuden hahmottaminen vie
aikansa.
Pitkäaikaisille, uskollisille kummeille tämä laaja kokonaisuus on varmasti ehtinyt jo selkiytyä, mutta koska
joukossa saattaa olla myös uusia tukijoita, pieni katsaus työhön voisi olla paikallaan.

Kummit tukevat kaikenikäisiä lapsia ja nuoria sylivauvoista aina täysi-ikäisiin opiskelijoihin asti. Jokaiselle
ikäryhmälle annetaan juuri sille sopivaa apua.
Vauvat ja taaperot
Vauvoille ja taaperoille annetaan ns. maitotukea. Tällä pyritään varmistamaan, että lapsi saa
ainakin yhden lasin maitoa päivässä. Erityisesti syrjäisillä alueilla lasten ravitsemus on usein liian
yksipuolista. Varsinkin, kun rintamaito loppuu, lapsen ravitsemuksen taso saattaa romahtaa. Aina
äidin ei ole myöskään mahdollista imettää. Jos pikkulapsi kärsii aliravitsemuksesta tai liian
yksipuolisesta ravinnosta, kasvu hidastuu tai jopa lakkaa. Aliravitsemuksesta seuraa ongelmia niin
fyysisessä, psyykkisessä kuin emotionaalisessakin kehityksessä. Jos tähän ei puututa ajoissa,
ongelmat voivat merkitä pysyviä haittoja lapselle. Maitoavustus varmistaa kaikkein kriittisimmässä
kehitysvaiheessa olevien lasten maidonsaannin.
Pienet ja isot koululaiset
Koululaisille annetaan tukea tarpeen mukaan esimerkiksi koulupukujen hankkimiseen,
koulumatkoihin ja lounaaseen. Joskus perheen selviäminen voi olla hyvin pienestä kiinni. Jos
perhe elää ns. kädestä suuhun, pieniltäkin tuntuvat kulut voivat olla se viimeinen oljenkorsi, joka
katkaisee kamelin selän. Vaikka itse kouluopetus on Thaimaassa ilmaista, koulupuvut,
koulutarvikkeet ja koulumatkat pitää maksaa itse. Pienituloiselle perheelle niistä voi kertyä
käytännössä mahdoton menoerä, varsinkin, jos lapsia on useampi. Kummituella haluamme
turvata, ettei lapsen koulunkäynti keskeydy perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.
Opiskelijat
Opiskelijoille annetaan tukea mm. kirjojen ja ruoan ostamiseen sekä vuokran maksuun
opiskelupaikkakunnalla. Thaimaassa ei ole samanlaista opintotukijärjestelmää kuin Suomessa, ja
siksi köyhän perheen nuoren voi olla todella vaikea rahoittaa opintojaan. Tämä ei tietenkään ole
tasa-arvoista eikä oikeudenmukaista. Kummien tuki mahdollistaa nuoren opiskelun perheen
taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Kummituen saadakseen opiskelijan on puolestaan
toimitettava vuosittain todistus opinnoissaan etenemisestä.
Edellä mainittujen tukimuotojen lisäksi kummilapsille tarjotaan monenlaista toimintaa. Seurakunnissa
järjestetään mm. leirejä, joissa saadaan paitsi unohtumattomia elämyksiä ja iloista yhdessäoloa myös
opetusta tärkeistä asioista. Jouluna kummilapsia muistetaan tietysti joululahjoin.
Paitsi että toiminta on hyvin monimuotoista ja ikähaitari suuri, työtä myös tehdään maantieteellisesti
laajalla alueella. Kummilapsia on niin Pohjois-Thaimaassa, Koillis-Thaimaassa (eli Isaanissa) kuin Bangkokin
slummeissakin. Joukkoon mahtuu sekä vähemmistökansojen edustajia että kantaväestöä, asukkaita niin
syrjäisistä pikkukylistä kuin Bangkokin miljoonakaupungistakin. Te, kummit, tuette lapsia ja nuoria siis
todella, todella laajalla skaalalla ja monipuolisesti!

Kummilapset valitsee kummikomitea, joka kokoontuu ainakin kahdesti vuodessa. Kummikomiteassa on
edustajia luterilaisesta kirkosta Thaimaan eri alueilta, diakoniaosastolta ja lähetysjärjestöistä. Käytännössä
paikallisseurakunta on se, joka tavoittaa avuntarvitsijat, auttaa täyttämään hakemuskaavakkeen ja
ehdottaa asiakkuutta. Tämän jälkeen kummikomitea valitsee kummilapset sosiaalisin perustein. Tuki
kuuluu sille, joka sitä eniten tarvitsee ja joka ei pysty sitä muualta saamaan.
Kuva 2. Tämä kuva on
Mukdahanista (KoillisThaimaasta), jossa
pastori Sim tekee työtä
suurella sydämellä. Hän
on lapsille kuin emo,
jonka siipien alta he
ovat löytäneet suojan.
Moni kummilapsi on
löytänyt tiensä myös
jumalanpalvelukseen.

Kuva 3. Mukdahanissa on paljon sosiaalisia
ongelmia ja köyhyyttä, ja siksi lapsille
halutaan tarjota kunnon ateria kirkolla niin
sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen
kuin arkena iltapäiväkerhossakin. Tällä
kertaa ihmisiä oli niin paljon, että kaikki eivät
mahtuneet pöytään ja osa söi matolla. Kun
Suomessa tarjotaan kirkkokahvit,
Thaimaassa tarjotaan kirkkoriisit!

Kummikirjeissämme olemme yrittäneet kuvailla tätä monimuotoista työtä valitsemalla kertomuksia
tasapuolisesti eri ikäryhmistä ja eri alueilta. Tällä kertaa vuorossa on pikku koululainen Koillis-Thaimaasta eli
Isaanista.

Kuva 4. Kummilapsia
muistetaan monin
tavoin. Tässä Nong Poy
on juuri saanut
joululahjan. Tällä kertaa
se oli suloinen, pehmeä
peitto. Kummilapsille ja
heidän perheilleen
järjestetään myös mm.
leirejä, joilla saa
ikimuistoisia hetkiä,
ystäviä ja opetusta
tärkeistä asioista.

Tässä on Nong Poy. Hän on 13-vuotias koululainen, jolla on kolme veljeä ja yksi sisko. Äiti hylkäsi perheen
jo vuosia sitten ja muutti muualle, isä puolestaan on vankilassa. Isovanhemmat ovat yrittäneet hoitaa lapsia
parhaansa mukaan, mutta helppoa se ei ole ollut. Myös isoisä on ollut vankilassa ja työttömänä, joten
käytännössä isoäiti on elättänyt perheen. Hänen palkkansa on kuitenkin hyvin vaatimaton. Tällaisessa
tilanteessa on aivan pienestä kiinni, selviääkö perhe vai ei. Viiden lapsen ruokaan voi vielä löytyäkin rahaa,
mutta kun kaikille viidelle pitäisi vielä maksaa koulupuvut ja koulutarvikkeet, se voi olla jo mahdotonta.
Thaimaan kouluissa itse opetus on maksutonta, mutta koulupuvut ja -tarvikkeet täytyy ostaa itse.
Parhaassa tapauksessa pientä tukea voi saada yhteiskunnalta, mutta se ei riitä alkuunkaan.

Koulupukuja pitää olla monenlaisia: arkipäivään, urheiluun, juhlaan ja partioon. Lapset ovat kertoneet, että
jos kouluun menee ilman koulupukua, opettaja lyö sormille ja lähettää takaisin kotiin. Jos perheellä ei
yksinkertaisesti ole rahaa koulupukujen ostoon koko lapsikatraalle, lasten koulunkäynti voi loppua
käytännössä siihen. Yksi koulupuku maksaa tällä hetkellä noin 1250 bahtia, eli noin 35 euroa. Koulussa
täytyy olla myös tietynlaiset kengät ja sukat, ja ne maksavat 380 – 450 bahtia pari, eli noin 11 – 13 euroa.
Kiitos kummien, Nong Poy on saanut tarvitsemansa koulupuvut ja myös koulutarvikkeet, kuten kynät ja
viivottimen. Näin hän voi hyvillä mielin jatkaa koulunkäyntiä. Hän haluaakin käydä koulua ja tykkää
erityisesti matemaattisista aineista. Vapaa-ajalla hän pelaa mielellään lentopalloa. Lisäksi mainittakoon,
että hän pitää vaaleanpunaisesta väristä.
Koulun jälkeen Nong Poy tulee joka päivä Mukdahanin kirkolle iltapäiväkerhoon. Siellä on turvallista olla.
Kotona on usein levotonta ja monenlaisia ongelmia. Kirkolla Nong Poy saa mahdollisuuden elää iloista
lapsuutta ystävien kanssa, hauskaa puuhaa, aikuisen huolenpitoa, ruokaa sekä apua läksyjen teossa.
Sunnuntaisin hän tulee kirkolle jumalanpalvelukseen.
Kummien tuki ja Mukdahanin kirkon iltapäiväkerho ovat merkinneet Nong Poylle ja hänen sisaruksilleen
paljon. Avun turvin he ovat pystyneet käymään koulua ja saaneet turvaa ja iloa elämäänsä. Viime vuonna
kaikki viisi päättivät mennä kasteelle.

Kiitos hyvät kummit, että mahdollistatte kummilapsille koulunkäynnin,
opiskelun tai maitolasillisen sekä ilosanoman kuulemisen!
Rakkain terveisin,
Satu Koivisto
Thaimaan kummilapsityön yhdyshenkilö
satu.koivisto@felm.org
ELCT, Hope for Families, P.O.Box 239, Prakhanong, BANGKOK 10110, Thailand

PS. Voit seurata Thaimaan työn kuulumisia myös facebookissa:
facebook.com/mekongilaiset

Kummina olet korvaamaton – kutsu ystäväsikin!
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