TOIMINTAKERTOMUS
MALAWIN KUMMIT RY vuodelta 2009
Kummitoiminta
Kummilapsia oli vuoden loppuun mennessä 79. Kaikki kummilapset olivat saaneet
viltin, koulupuvun, vitamiineja ja rahaa. Suurin osa lapsista saivat kummeilta
kirjeen ja valokuvan. Suuri osa kummeista on myös saanut kirjeen ja valokuvan
palautteena. Kummitapaaminen pidettiin kesäkuulla puheenjohtajan kotona.
Tilaisuudessa oli 36 kummia.

Projektit
‐ Maissimylly Nanchirissa oli rikki, mutta puheenjohtajan vierailun aikana se
korjattiin ja on taas kunnossa, mikäli jauhettavaa on. Viime kevään sato lähes
tuhoutui ja alueella on nälänhätä. Koordinaattori on yrittänyt WFO:n kautta saada
maissia hätäavuksi.
‐ Vuoden loppuun mennessä ei ollut tietoa onko muta‐ ja sementtiuunien valmistus
alkanut.
‐ Konttia ei ole hankittu, koska nähtiin kiireellisemmäksi saada kylään kaksiluok‐
kainen koulurakennus lisää. Koulurakennuksen rakentaminen alkoi joulukuun
alussa. Rakennuksen kustannusarvio oli 6.900 €.
‐ Vision For All Finlandin kanssa on tehty yhteistyötä järjestämällä silmälasien pesu‐
ja kunnostustalkoot puheenjohtajan kotona. VFA:n edustajat toimittivat Malawiin
1000 paria silmälaseja joulun aikaan.

Varainhankinta ja lahjoitukset
‐ Kummimaksuja on kertynyt 2010 yhteensä 7.475,50 €
‐ Koulurakennustuottoja tuli 3.962,18 kertyen: Touko Hilasvuoren syntymäpäiviltä
1.100 €, Uppsalan kuorolaisilta 1.557,18 € , Maria de Lisitzinin taululahjoituksista,
mitkä myytiin 2009 puolella 1.030 € (jatkuen tulevalle vuodelle), ja muista pienem‐
mistä lahjoituksista. Kummitapaamisessa arvottu Emelyn taulutuotto oli 310 €.
Porvoon srk kolehti 360,37 €. Yleisavustuksina saatiin Kalevi Siveniltä jälleen 1000
€, ja yleisavustuksia ja muita pienempiä tuottoja ja lahjoituksia 1426,90 €.

Koulutusta ja avustusanomus
Puheenjohtaja haki tammikuussa matka‐avustusta Ulkoministeriön kehitysyhteis‐
työmäärärahoista. Apurahan tarkoituksena olisi ollut valmistella kaikille kummi‐
lapsille koulutussuunnitelma. Avustusta ei saatu ja vastauksena oli, ettei katsota,
että pysymme hallitsemaan haettua hanketta. Ja näin ollen pj maksoi itse matkan‐
kansa ja muut kulut. Koulutussuunnitelmat siirtyivät myöhempään.
Puheenjohtaja osallistui Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry:n kursseille
keväällä 7 päivää ja varapuheenjohtaja 3 pv. Yhteenvetona oli, että tässä vaiheessa
emme yritäkään valtiolta hakea hankerahaa, koska mikäli sen saa se sitoo

täydellisesti kädet kolmeksi vuodeksi ja sitten ei voi tehdä mitään muuta kuin
hankkeessa on määrätty oli mikä tahansa tarve tärkeämpi.

Yhteistyö ja tiedotus
‐ Porvoon Hamarin alakoulu teki urheilutempauksen Nanchirin kyläkoulun hyväksi.
Tempaus tuotti 530 € kyläkoulun koulutarvikkeisiin. Koulu otti myös oman kummi‐
pojan ja aikoo jatkossakin olla kyläkoulun kummikouluna.
‐ Vision For All`n kanssa suunniteltiin silmälasien vienti‐ ja tarkastus‐matkaa
seuraavalle keväälle.
‐ Suomen kunniakonsuli Outi Määttänen‐Bourgen tuloa Porvooseen tammikuulla
Malawi‐tilaisuuteen suunniteltiin.
Toiminnasta on tiedotettu antamalla lehtiin ja radioon haastatteluja. Kummit ja
muut tukijat ovat saaneet useita sähköposteja ja kirjeitä. Kotisivut on pidetty ajan‐
tasalla www.malawinkummit.org

