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Hyvät Senegalin lasten ja nuorten kummit!

Kuva 1: Fatickin naisten ammattikoulun luokkahuoneita.
Tervehdys Senegalista. Pääkaupunki Dakarin kevät on ollut poikkeuksellisen viileä (tällä hetkellä
lämpömittari näyttää 24) mutta muualla maassa on vuodenaikaan nähden normaalin kuumaa;
Fatickissa lämpötila on 40 asteessa ja vielä kauempana sisämaassa Linguèressa lämpötila nousee
jopa 47:aan. Toukokuun puolivälissä alkaa Senegalissa Ramadan, muslimien paastonaika, joka
huipentuu kuukauden päästä järjestettävään juhlaan Koritéen.
Senegal on verrattain rauhallinen ja rento muslimimaa. Uskontojen välinen rauhallinen
rinnakkaiselo on senegalilaisille tärkeää. Toisaalta juuri samasta syystä Senegal on varautunut ääriislamistien terrori-iskuihin. Surullista on, että esimerkiksi Senegalin pohjoisnaapuri Mauritania
kiristi juuri jumalanpilkasta ja uskonnosta luopumisesta seuraavia rangaistuksia sekä tiukensi
tulkintaa kuolemanrangaistukseen johtavista teoista. Laista on poistettu mahdollisuus tekojen
katumiseen.
Senegalissakin on alueita, joissa kristittyjen elämä on helpompaa ja alueita, joissa se on
vaikeampaa. Kirkon seurakunnista mm. Saint-Louisin ja Linguèren seurakunnat toimivat
vaikeammilla alueilla. Seurakuntien kummityöstä vastaavat henkilöt kertovat tapauksista, joissa
kristittyjen lasten on lähes mahdotonta käydä valtion koulua, koska opettajat lyövät lapsia vain
siksi, että nämä ovat kristittyjä.

Yleistä tietoa Senegalin
kummiohjelmasta
Lähetysseuran kummityö
Senegalissa toteutetaan
yhteistyössä Senegalin
luterilaisen kirkon (ELS)
kanssa. Tällä hetkellä
kummityön puitteissa
tuetaan 528:aa lasta ja
nuorta seuraavasti: 225 lasta
esikoululuokissa; 221 lasta ja
nuorta peruskoulussa ja
lukiossa; 34 nuorta yliopistoopinnoissa sekä 48 nuorta naista ammattiopinnoissa.
Kuva 2: Kummilasten ja -nuorten tapaaminen Pohjois-Senegalissa Ndioumissa.
Seurakunnallisissa esikouluryhmissämme käy yli 200 esikouluikäistä lasta. Esikouluryhmät
tarjoavat esikouluikäisille ja sitä pienemmillekin (3-6-vuotiaille) lapsille mahdollisuuden oppia
esikoulutaitoja ja koulunkäyntiin valmentavia taitoja ennen koulun aloittamista. Etusijalla ovat
kuusivuotiaat lapset, mutta mukaan otetaan myös nuorempia, jos luokkaan mahtuu. Luokissa
työskennellään ikäryhmissä. Esikoulut toimivat kylissä, joissa ei vastaavia palveluja ole muutoin
tarjolla.
Peruskoululaisille ja lukiolaisille maksetaan kummityön puitteissa koulunkäyntiin ja terveyteen
liittyvät kulut. Kummityön tavoitteena on, että lapset ja nuoret pääsevät kouluun ja voivat
opiskella keskeytyksettä. Kouluttautuminen on tehokas keino taistella köyhyyttä vastaan ja
ihmisoikeuksien puolesta. Kummityön piiriin pyritään valitsemaan syrjäytymisvaarassa olevat
lapset, eli ne, jotka ovat vaarassa
pudota koulusta pois. Usein nämä
perheet ovat köyhyydessä eläviä
perheitä, jotka ovat lähteneet
maaseudulta kaupunkeihin
paremman elämän toivossa.
Kuitenkin myös kristittyjä lapsia
tuetaan siten, että kirkon
työntekijät saavat nimetä oman
lapsen kummiohjelmaan.
Kuva 3: Koululaisia Fatickissa.

Senegalissa keskimäärin 80 % lapsista aloittaa koulun. Kuitenkin vain hieman yli puolet lapsista saa
alakoulun suoritetuksi. Tyttöjä tarvitaan kotitöissä eikä heidän koulunkäyntiään pidetä tärkeänä.
Poikia puolestaan tarvitaan karjaa paimentamaan tai heidät lähetetään uskonnollisiin
koraanikouluihin. Koulunkäynnin tukea Senegalissa tarvitaan. Maan lukutaitoprosentti (yli 10vuotiaat) on yhä alhainen ollen vain 45. Senegalin koulusysteemi on ankara. Kunkin luokan voi
suorittaa kahteen kertaan. Koulussa ei voi enää jatkaa jos toisella yrittämällä ei pääse luokan
päättävästä kokeesta läpi. Lisäksi on ikärajoituksia. Esimerkiksi yliopistossa opiskelua ei voi aloittaa
enää yli 22-vuotiaana eikä samaisen iän jälkeen voi enää kirjoittaa ylioppilaaksi.
Fatickin nuorten naisten ammattikoulutuskeskuksessa opiskelee virallisesta koulujärjestelmästä
pudonneita nuoria naisia valmistuakseen ammattiin. Naisten ammatillisessa koulutuskeskuksessa
opiskelee nuoria naisia kolmella vuosikurssilla. Ensimmäisen vuoden opintoihin kuuluu
perusopinnot sekä käsityöstä että kotitaloudesta, toisena vuotena näistä toinen valitaan
pääaineeksi. Kolmantena vuonna opiskelijat suorittavat näyttötutkinnon valitsemastaan
pääaineesta. Lue tuore juttu Fatickin nuorten naisten ammattikoulutuksesta tämän linkin takaa:
https://felm.suomenlahetysseura.fi/kummituki-auttaa-hankkimaan-ammatin/
Ajankohtaista
Työ on jatkunut entiseen malliin sitten viime kummikirjeen kirjoittamisen jälkeen. Paikallinen
työntekijämme Niokhor Sène koordinoi käytännön kummityötä apunaan kunkin seurakunnan
kummityön vastuuhenkilö. Lähetysseuran teettämän kummityön evaluaation suositusten
jatkotyöskentely on myös käynnissä.
Ensi viikolla järjestämme Senegalin luterilaisen kirkon kanssa koulutuksen lastensuojelusta.
Toivottavasti viikon aikana lisääntyy niin tieto kuin innostuskin tehdä työtä lasten hyväksi ja
lastenoikeuksien toteutumiseksi! Lastensuojelun jälkeen pidämme vielä keskustelupäivän
seurakuntien kummityön vastuuhenkilöille kummityön ajankohtaisista asioista ja toisaalta heidän
esille nostamistaan asioista.
Tuon tässä kirjeessä yhden
kummioppilaan tarinan lisäksi
terveisiä erityisesti yliopistoopiskelijoiltamme.
Clotilde Sène
Clotilde on 15-vuotias
kummityttömme Mbéttiten kylästä.
Clotilde opiskelee parhaillaan
suomalaisittain yläkoulun 8.luokalla. Kuva 4: Clotilde

Clotildella on viisi pikkusisarta; 4 veljeä ja yksi sisko. Hän on perheen esikoinen. Clotilden
molemmat vanhemmat ovat elossa. Kouluun on matkaa noin 1,3 km, jonka Clotilde taittaa yleensä
kävellen. Kotona Clotilden on autettava kotitöissä, kuten pyykinpesussa, lakaisemisessa ja
vedenhaussa kaivolta. ”Kun ei ole koulua tai läksyjä eikä kotitöitä, tykkään pelata koripalloa
ystävieni kanssa”, Clotilde kertoo. Hän pitää muutenkin urheilusta. Toiveammatikseen Clotilde
sanoo sairaanhoitajan ammatin voidakseen auttaa perhettään ja sukulaisiaan aikuisenakin.
Kuulumisia yliopisto-opiskelijoilta
Maaliskuussa järjestimme yhteisen tapaamisen kaikille yliopistoissa opiskeleville kumminuorille.
Suurin osa nuorista on muuttanut opintojen vuoksi maaseudulta tai sisämaan kaupungeista
Dakariin. Elämä Dakarissa ilman omaa perhettä on usein haastavaa. Dakarin seurakunta tarjoaa
oman ”perheen” kauempaa tuleville, mutta kaikki kumminuoret eivät ole kirkon toiminnassa
mukana. Moni nuori toteaa kummituen olevan todella tärkeää, sillä ilman tukea olisi usein
opiskeleminen ja kaupungissa
asuminen miltei mahdotonta.
Kuvat 5 ja 6: Yliopisto-opiskelijoiden
tapaaminen, ”tyttöjen ja poikien
puolet”.
Kokouksen yhteydessä nuoret ideoivat
omaa whatsapp-ryhmää
kumminuorille, sillä myös he ovat
yhdessä ”perhe”. Suurin osa nuorista
innostui ajatuksesta. Nuoret olivat
muutenkin ideoita täynnä.
Kokouksessa alettiin ideoida nuorten
omaa mentorointi-tyyppistä toimintaa,
jossa jo valmistuneet nuoret aikuiset
voisivat toimia opintojaan aloittavien
nuorten mentoreina. Nuoret toivoivat
myös kirkon työntekijöiden olevan
kiinnostuneempia heistä.
Nuoret alkoivat innokkaina ideoida myös
koko Senegalin luterilaisen kirkon
tulevaisuutta. Keskustelussa vilisi ideoita
kirkon ylläpitämästä koulusta, tasokkaasta
sairaalasta, orpokodista, uusien kirkkojen
rakennuttamisesta... Journalismia lukeva

Pascal-opiskelija kertoi haluavansa alkaa kirjoittaa kirkosta kertovia artikkeleita. Kirkon toivottiin
myös auttavan työn etsinnässä.
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Toivotaan, että nämäkin nuoret pysyvät innokkaina ja saavat
unelmansa toteutumaan!

Kiitos teille kummeille!
Jumala siunatkoon teitä, rakkaat kummit, työssänne Senegalin lasten ja nuorten paremman
tulevaisuuden hyväksi. Kiitos kun teette koulunkäynnin mahdolliseksi Senegalin lapsille ja nuorille!
Terveisin,
Niokhor Sene, Anni Takko sekä Senegalin lapset ja nuoret
anni.takko @ felm.org

Kiitos yhteydenpidosta!

Postitusohjeet:
Huom! Kiitos postia lähettäneille kummeille. Jos mahdollista, liittäkää kirjeeseen oma osoitteenne
(kaikkein mieluiten sähköpostiosoite), jotta voin ilmoittaa ja kiittää postin perilletulosta. Olen
kevään aikana toimittanut eteenpäin muutamia paketteja, joista en kuitenkaan ole laittanut teille
Suomeen kiitosta osoitetietojen puuttumisen vuoksi! Lähetän tässä nyt kuitenkin yhteiset kiitokset
kaikille postia lähettäneille!
Kummioppilaille voi lähettää tervehdyksiä ja pieniä paketteja Suomesta. Lähetä mieluiten pieniä,
monelle lapselle jaettavissa olevia asioita, kuten kyniä, tarroja, kiiltokuvia, hiuspampuloita jne.
Myös kuvat Suomesta ilahduttavat lapsia.
ELS/ Parrainage
B.P. 9
23600 Fatick
SENEGAL
Kehotan myös miettimään yksittäisen lahjan sijaan lahjoittamista Lähetysseuran Lasten Pankkiin,
jonka avulla voimme tukea koko lapsiryhmää ja yhteisöä.
Lasten Pankkiin voi lahjoittaa näillä tili- ja viitetiedoilla:
Maksun saaja:
Suomen Lähetysseura
IBAN:
FI38 8000 1400 161130
BIC:
DABAFIHH
Tiedonantoihin merkintä Lasten Pankki

Lisäksi...
Lähetysjuhlilla Kuopiossa (25.-27.5.) voi myös kuulla kummityön kuulumisia!
Suomen Lähetysseura Läntisessä Afrikassa -facebook sivuilla on toisinaan uutisia kummityöstä!

Kuva 7: Dakar ja liekkipuu. (Kuva otettu viime kesänä Dakarin majakalta.)

