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Kummitoiminta 
Kummilapsia oli vuoden loppuun mennessä 138. Etelän kummilapset saivat viltin. 

Nanchirin kylän ompelija sai kangaspakat ja ompelulangat, mistä hän tekee 

mittojen mukaan uudet koulupuvut. Avustusrahoilla ostettiin kyläkoulun kaikille 

oppilaille (500) kynät ja kumit sekä työvihot. Bangulan kylän kummilapset saivat 

asiamiehen välityksellä koulutarvikkeet sekä koulupuvut ja –kengät.    

Kaikkien secundaryschoolilaisten koulumaksut maksettiin kummimaksuista. 

Pääkaupunki Lilongwessa yhteistyössä ja heidän tiloissaan paikallisen Rights 

Institute for sosial empowerment´ n (ent.KASO) kanssa koulutarvike, -pukurahat, 

ym jaettiin, suoraan lapsille ja huoltajille. Kiitos saapuneen kontin, kaikki 

kummilapset saivat myöskin runsaasti muita vaatteita, kengät sekä koulurepun. 

Puheenjohtaja vieraili Malawissa kuusi viikkoa.  Puheenjohtajan toimiessa kuriirina 

suurin osa lapsista sai kummeilta kirjeen ja valokuvan. Paluupostissa kummit saivat  

valokuvia ja kirjeitä lapsilta.  Viisi kummityttöä oli joutunut naimisiin. 

 

Yksi pääkaupungin kummilapsi on yliopistossa ja muutama lukiossa. Monet 

kummilapset käyvät myös  secondary-schoolia, mikä on maksullinen ja yleensä 

sisäoppilaitos. Neljä secundaryschoolilaista sai käytetyn kannettavan tietokoneen 

ja yksi kummiltaan uuden tietokoneen.  Kummitoiminnan tavoitteena on saada 

lapset käymään koulua mahdollisimman pitkälle ja kummitoiminta maksaa 

yläkoulun koulumaksut. Toive kummityttöjen jatkamisesta secundaryschooliin 

näyttää toteutuvan jo monen kohdalla. 

 

Perinteinen kummitapaaminen pidettiin elokuussa puheenjohtajan kotona ja 

paikalla oli 36 kummia. Tapaamisessa kuultiin kevään matkan ongelmista ja 

onnistumisista ja katsottiin uudet filmit matkalta. 

 

Projektit 
 

- Kyläkoululle on valmistunut yhdistyksemme varoilla rakennettu paritalo opettajia 

varten edellisenä vuotena. 2015 rakennettiin vielä puuttuvat keittiöt (ulkotilat). lla.  

 

- Neljälle apuopettajalle maksettiin pientä korvausta opettamisesta, koska kaikille 

luokille (8) ei ole koulutettua opettajaa.  

 

- Ompelukurssia naisille jatkettiin Bangulan kylässä ja ommeltiin mm naisten 



vaatteita. Tulleessa kontissa oli 21 poljettavaa ompelukonetta ja 2300 kg uusia 

kankaita. Nämä työkalut ja tarvikkeet vilkastuttivat ompelukurssia. 

 

 - Kaikkine vaikeuksineen edellisen vuoden lokakuussa Porvoosta lähtenyt kontti 

saapui Malawiin 16. tammikuuta. Puheenjohtaja pääsi purkamaan talostaan ja 

kontista tavaroita Leenan avustuksella. Leena Pokelan vierailu kesti kolme viikkoa. 

Kontti sisälsi 21 kpl poljettavia ompelu-koneita, 20 puutuolia ja pöytä, 2300 kg 

kankaita, ompelutarvikkeita,  1000 kg kummilapsille vaatteita, kyynärsauvoja, 

pyörätuoli, rullaattoreita, 11 PC-tietokonetta ja näytöt Bangulan ja Nsanjen 

secundaryschooliin, englanninkielisiä kirjoja ja oppimispelejä kyläkoululle, 

maataloustyökaluja, keittiövälineitä, hellan, puusorvi, mylly, ym. nettopaino 5200 

kg. Kontin sisällöstä on iloa vielä monen vuoden tarpeisiin.  

 

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 kahdeksan sähkö- 

postikirjettä ja muita kirjeitä tarpeen mukaan. 

Paikallisissa lehdissä on kerrottu yhdistyksen toiminnasta ja saatu hyvää 

julkisuutta. 

Kotisivuja pidetään yllä ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan osoitteessa 

www.malawinkummit.org sekä facebookissa. 

 

  

http://www.malawinkummit.org/

