
  MALAWIN KUMMIT RY 

 T O I M I N T A K E R T O M U S  vuodelta 2019 

Kummitoiminta 
Kummilapsia oli vuoden loppuun mennessä 125. Pääkaupungista ei ole otettu 
uusia kummilapsia. Heillä on paremmat mahdollisuudet selviytyä, koska siellä 
on Rights Institute for Sosial Empowerment organisaatio takana. RISE auttaa 
HIV/AIDS valistuksessa ja lääkitys järjestyy sen kautta. Pääkaupungin kummi-
lapsista joita on tällä hetkellä neljäkymmentä on HIV-positiivisuus yhdellä- 
toista. Suurin osa kummilapsista on Nsanjen alueelta, pääosin Nanchirin kylän 
lapsia, jonne olemme rakennuttaneet kouluja ja opettajien paritaloja.  

Nsanjen alue  

on Shire-joen laaksoa ja on Malawin eteläisin ja kuumin osa. Alue on alavaa            
tulva-altista seutua. Sadekauden aikana joulu-huhtikuussa on usein isot tulvat  
ja Mozambikin alueella tuhoa aiheuttanut hirmumyrsky koetteli myös Malawin   
eteläosaa. Tulvat veivät pääosin istutetun sadon mennessään ja jälleen oli  
nälänhätä  tiedossa. Onneksi rakentamamme koulut ja opettaja-asunnot ovat 
kylässä korkealla mäellä ja ainakaan tulvat eivät niitä voi vahingoittaa. 
Nanchiriin kylään tarvittaisiin vielä yksi kaksiluokkainen koulurakennus sekä 
yksi paritalo opettajille. Toistaiseksi kaikki varat kuluvat koulumaksuihin.  
Kylästä on päässyt niin moni lapsi maksullisiin secundaryschooliin ja lukioon.  
Etelän kummilasten vuoro oli saada viltit. 

Ompelukurssin naisten tekemät tuplakangaskassit täytettiin vaatteilla ja               
jaettiin kaikille kummilapsille. Secundarychoolilaiset ja lukiolaiset saivat myös    
kengät. Käytetyt laadukkaat kengät Suomesta ovat kestävämpiä kuin uudet    
Malawista ostetut. Nanchirin 350 koululaista saivat työvihot, kynät ja kumit. 
Jalkapalloja vietiin oppilaiden iloksi. Yksinkertainen kouluruoka Nzima (maissi-     
puuro) tarjottiin kylän alakoulussa. Kaikki kummilapset saivat koulupuvun, 
mikä on pakollinen secondaryschoolissa ja lukiossa.  

Kaikki lukioon päässeet kummilapset saivat myös käytetyn kannettavan tieto-    
koneen laukkuineen.  



Vaikka tarvittavia koulu- ja opettajarakennuksia ei vielä kyetä rakentamaan,         
pidetään jo valmiista koulu- ja opettaja-asunnoista huolta . Niihin tehtiin ns       
lisäkivijalka estämään veden tunkeutumista rakennusten kivijalkaan . 

 

Pääkaupunki 
Lilongwessa yhteistyössä ja heidän tiloissaan paikallisen Rights Institute for 
Sosial Empowerment´ n (ent.KASO) kanssa koulutarvike, -pukurahat, ym      
jaettiin, suoraan lapsille tai huoltajille.  Myös pääkaupungin kummilapset  
saivat ompelukurssilaisten tekemissä kasseissa vaatteita ja kengät. HIV-
positiiviset lapset saivat myös Sibusiso-vitamiinitahnaa. 

Kuluvana vuonna lukioon päässeet saivat käytetyt kannettavat tietokoneet 
laukkuineen. 

Yleistä 
Puheenjohtaja vieraili Malawissa kuusi viikkoa ja mukana oli sairaanhoitaja. 
Myös neljä kummia tulivat sinne kahdeksi viikoksi tutustumaan projektiin. 
Matkalippuun sisältyy kullekin kaksi 23 kg matkalaukkua ja näin ollen saimme 
kuljetetuksi 276 kg tarpeellisia tietokoneita (16 kpl),  tukevia kenkiä ja muuta 
vaatetavaraa, sekä kummikirjeitä.  

Kaksi pääkaupungin ja kaksi Nsanjen alueen kummilapsista on yliopistossa.  
Projektin alkuvaiheessa Nanchirin kyläkoulussa oli hyvin pieni osuus oppilaista      
tyttöjä. Toive kummityttöjen jatkamisesta secundaryschooliin, lukioon ja yli- 
opistoon näyttää toteutuvan jo monen kohdalla. Monta tyttöä sekä poikaa on      
lukiossa tai Poly-Tecnikissa (ammatillinen lukio).  Monet kummilapset käyvät   
secondary-schoolia, mikä on jo maksullinen ja yleensä sisäoppilaitos. Kummi-     
toiminnan tavoitteena on saada lapset käymään koulua mahdollisimman  
pitkään. Yhdistys maksaa yläkoulun koulumaksut ja lukiomaksun sekä mahdolli- 
suuksien mukaan myös yliopiston. 

Vuosi oli onnekas myös siten, että eräs kummi maksoi kummilapselleen uuden 
kodin rakentamisen hajoavan talon tilalle. Samoin mukana ollut sairaanhoitaja 
maksaa lasten päiväkotiin aidan ja tarvittavan sisätilan lapsille. 

Rahankeräyslupa on voimassa -15.3.2020 /RA2019/96 ja uutta on haettu. 



Malawin valtio antaa ilmaiseksi ehkäisykapselin. Naiset saavat sen halutes- 
saan. Asennemuutosta kaivataan vielä, että sen käyttö yleistyisi ja sekin  
osaltaan varmasti ehkäisisi lapsikuolemia. 

Perinteinen kummitapaaminen pidettiin elokuussa puheenjohtajan kotona ja 
paikalla oli 31 kummia. Tapaamisessa kuultiin kevään matkan ongelmat ja 
onnistumiset ja katsottiin uudet filmit matkalta. 

 
Projektit 
- Kolmelle apuopettajalle maksettiin pientä korvausta opettamisesta, koska            
kaikille luokille (8) ei ole vielä koulutettua opettajaa. Kouluviranomaiset lupasi-            
vat lähettää koulutetun opettajan sitä mukaa kuin uusia koululuokkia valmis- 
tuu. Yhdistys maksoi kylästä lähtöisin olevalle miehelle opettajakoulutuksen ja 
hän valmistui jouluksi. 

- Ompelukurssia naisille jatkettiin Bangulan kylässä. Ompelukurssilaiset ompe- 
livat kaikille kummilapsille koulukassin ja saivat siitä korvauksen. Kankaita  
riittää  kontissa vielä tuleviinkin ompelukurssi-tapaamisiin. Ompelukurssilaiset  
ovat oppineet ompelemaan koulupuvut. Kaikille Nanchirin kylän kummilapsille 
ostettiin heidän ompelemansa koulupuvut. 

- Etelä- Malawissa riehuneen myrskytulvasta johtuen sato taas menetettiin  
suureksi osaksi. Puheenjohtaja järjesti kyläkoululle kouluruokailun eli 
maissipuuron kerran päivässä. Sibusiso vitamiinitahnaa ostettiin ja keräiltiin eri 
kaupoista. Sitä valmistetaan Malawissa, mutta kun kansalaisilla ei ole varaa sen 
ostamiseen sitä ei myöskään paljoa ollut saatavissa. Koululaiset saivat sitä 
lusikallisen puuron lisukkeena niin kauan kuin riittää.  

- Nanchirin koululle ostettiin apteekkituotteita lääkkeitä ja sidetarpeita. 

- Kannettavien käytettyjen tietokoneiden saanti lukiolaisille koetaan erittäin 
tarpeelliseksi. Kun koulukirjoja ei juuri ole voi lukiolaiset koulussa käyttää 
tietokonetta tietojen etsimiseen. 

- Käytettyjen silmälasien vientiä emme ole onnistuneet saamaan muutamaan 
vuoteen. Niitä on tuhansia  varastossa, mutta siihen projektiin tarvitaan 
ammattilaiset ja heidän saamisensa mukaan ei ole onnistunut. 



 
 

Vierailut ja tiedotus 

Puheenjohtaja on vieraillut kouluissa, seurakunnissa ja  eläkeläisryhmissä 
kertomassa Malawista ja näyttämässä filmiä käynneistään. 

Kummit ja tukijat ovat saaneet kuuden viikon Malawin matkalta kymmenen             
sähköpostikirjettä ja muita kirjeitä tarpeen mukaan. Paikallisissa lehdissä on 
kerrottu yhdistyksen toiminnasta ja saatu hyvää julkisuutta. Kotisivuja pide- 
tään yllä ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan osoitteessa 
www.malawinkummit.org sekä facebookissa. 

Toimihenkilöt  

 Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Anja Luoma. 

Hallituksen varsinaiset jäsenet: 
Seija Jaakkola 
Anneli Hovi 
Matti Jyllilä 
Maj-Britt Jokela 

Varajäsenet: 
Marja-Liisa Vilhunen 
Tuula Jyllilä 
Leena Pokela 
Tarja Valkama 

Toiminnantarkastajina: 
Liisa Tojkander  
Virpi Koho 

varalla Pirjo Yläsuutari.  

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä 24 hlöä. 

Kummeja 132.  

 

http://www.malawinkummit.org/

