
Sateiden vaikutuksesta  esi-
merkkinä oli suunnitelma
matkustaa Limuun, mutta
juuri kaupungista poistut-
taessa oli iso rekka keskellä
tietä, koska se se oli jäänyt
jumiin mutaan. Siksi teimme
pikaisen muutoksen yhdessä
Jimman hiippakunnan kehi-

Tervehdys hyvä kummi! 

Rukous- ja
kiitosaiheita
Kiitos:
- Useiden kummilasten pääsystä 

   jatko-opiskeluihin
- Projektin, etiopialaisten 

   vapaaehtoisten suuresta 

   työpanoksesta erityisesti 
   kotikäyntien osalta 

- Kummeista ja heidän 

   sitoutumisestaan
Pyynnöt: 
- Rauhaa Etiopiaan
- Varjelusta kummilapsille
- Viisautta työntekijöille heidän 

   tehtävässään
- Apua kummilasten perheiden ja 

   huoltajien toimeentulon 

   turvaamisen puolesta (hinta-

   taso, inflaatio) 

Tue kummityötä:
 NORDEA:
 FI83 2070 1800 0283 25
 Swift/Bic-koodi: NDEAFIHH
 OP:
 FI14 5043 1920 0034 52
 Swift/Bic-koodi: OKOYFIHH
 DANSKE BANK:
 FI 83 8000 1501 5451 08
 Swift/Bic-koodi: DABAFIHH

Viitenumero Yleiskannatus:
70894 (tärkeä) - kiitos lahjasta! 

Kansanlähetys KUMMILAPSITYÖN
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Agaron kummilapsia maaliskuussa 2022 (kuva: kansanlähetys).

Kesä on jo ovella tätä kummikirjettä kirjoittaessa.

Hyvä niin:) Maaliskuussa minulla oli mahdollisuus

käydä Etiopiassa työmatkalla, jolloin kävin kaikilla

neljällä projektipaikkakunnalla. Juuri matkani

aikoihin olivat alkaneet ns. pienet sateet, ja jotka

vaikeuttivat osin myös päivien ohjelmaa.

tysyhteistyöosaston johtaja
Ato Israelin kanssa ja
päätimme lähteä Bongaan.

Seuraavana päivänä, jolloin ei
ollut satanut vuorokauteen,

tiet olivat riittävän kuivia ja
pääsimme hyvin matkusta-

maan Limuun. Hyvin muistui
mieleen perheeni 10 vuoden

asuminen Etiopiassa - niin tu-

tun oloiset säät.

Mohammedin kiitos 
Muhammed on 14 – vuotias,
kahdeksatta luokka käyvä
nuori. Hän on yksi esimerkki
projektin ahkerasta ja lahjak-

kaasta koululaisesta. 



Mohammedin elämä ei ole
kuitenkaan ollut helppoa.

Hän asuu yhdessä yksin-

huoltaja äitinsä kanssa, joka
kantaa HIV-virusta ja joka on
tällä hetkellä työtön. Heidän
kotina on vaatimaton vuokra-

huoneisto, jonka vuokran
maksuun he saavat apua äidin
ystävältä. Ilman tätä tukea
elämä olisi hankalaa. Kummi-
lapsiprojekti auttaa perhettä
maksamalla pojan koulumak-

sut ja terveydenhuollon. 

Ato Israel ja Mika aamuteellä (kuva: Kansanlähetys 2022).

Vierailut kaikilla
hankepaikkakunnilla 

Vierailuni yhdessä Ato Israelin
kanssa niin Agaroon, Bongaan,

Limuun kuin Sokoruunkin olivat
onnistuneita. Lisäkseni osalla
paikkakunnalla vieraili
kanssamme Kansanlähetyksen
aluekoordinaattori Lauri Palmu. 

Vierailu osoitti sen, että jokaisella
paikkakunnalla on osaavia
työntekijöitä, jotka huolehtivat
hyvin projektien arjesta. 

Huomiota herätti matkan aikana
erityisesti yleinen hintatason
selkeä kohoaminen, joka asettaa
haasteita myös projektien
taloudelle. Siksi on tärkeä muistaa
myös maksaa kuukausittainen
kummimaksu, jotta projektit
voivat toimia suunnitellusti ja
lapset saavat sen tuen, jota he
tarvitsevat erityisesti
koulunkäyntiinsä. 

Ota yhteyttä
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Mika Lehtinen 
kummilapsityön
hankekoordinaattori
mika.lehtinen@sekl.fi
040 532 5352

Äiti on kiitollinen siitä, että
Jumala on auttanut häntä
suurissa elämän vaikeuksissa,

joista yksi liittyy siihen, että
kun hän kääntyi muslimista
kristityksi, hän joutui koke-

maan itsensä hylätyksi. Äiti
on kiitollinen myös paikalli-
selle Mekane Yesus kirkon
kummilapsiprojektille ja sen
työntekijöille, jotka auttavat
ja ovat auttaneet heitä
parhaalla mahdollisella taval-
la monissa arjen haasteissa.

Kummilapset kasvavat
nuoriksi
Mohammedin tavoin moni
kummilapsi on kasvanut nuo-

reksi. Monet heistä eivät ole
enää lapsia, vaan nuoria,

joilla on olemassa se vaihe
elämässä, jossa pohditaan
tulevaisuutta ja siihen liittyviä
asioita. Toisaalta on niin, että
nuoren poistuessa projektista
hänen tilalleen tulee aina uusi
lapsi. Tämä on selkeä toive
myös paikallisilta viranomai-
silta, jotka näkevät avun
tärkeyden köyhille perheille. 

Jeesus opetti meitä
rukoilemaan (Matteus 6:11): 

”Anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme”. 

Kummilapsi Mohammed yhdessä äitinsä 
kanssa (kuva: Kansanlähetys)


