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Kummina olo kannattaa
Noin 40 000 suomalaista lahjoittaa säännöllisesti rahaa kummilap-
silleen kehitysmaihin. Tämä kirjanen on kirjoitettu sinulle, joka vielä 
harkitset kummiksi ryhtymistä ja etsit näköistäsi kummijärjestöä. 
Kansien väliin on koottu tiedot 24:stä Suomessa toimivasta yhdis-
tyksestä. Joukossa on suuria ja pieniä, kansainvälisiä ja paikallisia 
järjestöjä, jotka kaikki tarjoavat hyvin konkreettisen tavan auttaa 
maailman lapsia.

Mitä kummius on?
Kummitoiminnassa autetaan kehitysmaiden lapsia. Tarkoitus on 
luoda auttajan ja autettavan välille tavallista kehitysyhteistyötä 
läheisempi kontakti. Yhteyttä pidetään raporttien, kirjeiden ja 
kuvien välityksellä. Avun antaminen tulee uudella tavalla mielek-
kääksi, kun sen vaikutuksista saa tietoa.

Järjestöjen kautta tehtävästä kummityöstä käytetään englan-
niksi termiä ”sponsoring”, sponsorointi. Vaikka suomeksi samaa 
työtä kutsutaan kummilapsityöksi, tuetaan siinä aina lasta osana 
hänen omaa yhteisöään. Kehitysyhteistyön muotona kummiuteen 
ei kuulu minkään arvomaailman nostaminen toista paremmaksi.

Monet tässä oppaassa mukana olevat järjestöt ovat allekirjoit-
taneet suomalaisten kummityötä tekevien järjestöjen vuonna 2001 
laatimat kummityön eettiset ohjeet. Eettisissä ohjeissa on sovittu 
yhteisistä pelisäännöistä, joiden avulla halutaan suojella lasten 
asemaa. Eettiset ohjeet löytyvät seuraavalta aukeamalta. Maininta 
ohjeiden allekirjoituksesta löytyy järjestön esittelyn yhteydestä.

Mistä tunnistan hyvän järjestön?
Kummityötä tekevään järjestöön kannattaa tutustua huolella 
ennen kuin sitoutuu kummiksi. Tästä kirjasesta löydät perustiedot 
eri järjestöistä. Tarkempia tietoja löytyy järjestöjen omilta verkko-
sivuilta ja esitteistä. Niiden avulla voit selvittää, ovatko järjestön 
arvomaailma ja toimintatavat sellaisia, joita haluat tukea. 

Tämän oppaan tiedot järjestöjen toiminnasta perustuvat järjestö-
jen omaan ilmoitukseen, eikä Kepa vastaa järjestöjen ilmoittamien 
tietojen oikeellisuudesta. Kriteerinä oppaaseen pääsylle on ollut se, 
että järjestö on ollut Suomessa rekisteröityneenä yhdistysrekiste-
riin vähintään vuoden. 

Kummikohdetta valitessa on tärkeää tietää, mitä lahjoittamillasi 
rahoilla tehdään ja miten ne välitetään toimintaan kehitysmaissa. 
Monet järjestöt ovatkin eritelleet tarkkaan varojen käytön. Järjes-
töjen varainhankinnan eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyviin 
kysymyksiin voit tutustua tarkemmin muun muassa Vastuullinen 
lahjoittaminen ry:n verkkosivuilla, osoitteessa www.vala.fi.

Rahan lahjoittaminen on yleensä turvallista. Kummitoiminnassa 
lahjoitat aina rahaa suomalaisen järjestön kautta. Rahalahjoituksia 
vastaanottavalla järjestöllä on oltava voimassaoleva keräyslupa. 
Lahjoituksia säätelevä lainsäädäntö ja viranomaisasetukset ovat 
Suomessa tiukkoja. 

Tee hyvä päätös
Ryhtyminen kehitysmaassa asuvan lapsen kummiksi tuo yhden 
ihmiskohtalon lähelle, tarjoaa tietoa erilaisesta elämänpiiristä ja 
poistaa ennakkoluuloja. Vastuu lapsesta on vastuuta elämästä.
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Suomalaisten 
kummilapsijärjestöjen 

yhteinen eettinen ohjeisto
Seuraavien eettisten ohjeiden tarkoituksena on luoda suomalaisille 
kummijärjestöille yhteiset toimintaperiaatteet, jotka edistävät 
lasten perusoikeuksia sekä painottavat lasten henkisen ja fyysisen 
koskemattomuuden kunnioittamista kummilapsitoiminnassa.

Allekirjoittaneet suomalaiset kummilapsijärjestöt haluavat tällä 
ohjeistolla edesauttaa lasta kunnioittavan yhteyden muodostu-
mista kummin ja lapsen välille. Nämä ohjeet koskevat suomalais-
ten järjestöjen työntekijöitä, kummeja, vapaaehtoisia sekä muita 
työmme kautta lapsiin yhteydessä olevia ihmisiä.

Kummitoiminnan perusta
Kaiken kummitoiminnan pohjana on YK:n Lapsen oikeuksien yleis-
sopimus, johon kummijärjestöt ovat sitoutuneet. Sopimuksen artik-
lassa 3 todetaan: ”Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, 
tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien 
toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon 
lapsen etu (Best Interest of a Child).” 

Lähes kaikki maailman valtiot ovat allekirjoittaneet sopimuksen, 
mutta silti lasten oikeuksia rikotaan jatkuvasti. Muiden muassa 
lasten käyttäminen sotilaina, lapsiprostituutio tai lapsityövoiman 
käyttö esimerkiksi huumerikollisuudessa turmelevat lapsen fyysistä 
ja henkistä kehitystä.

Kummilapsityö on yksi tapa tehdä kehitysyhteistyötä. Työn kes-
keinen ajatus on konkreettisella tavalla huomioida erityisesti lasten 
asemaa ja oikeuksia niin Suomessa kuin yhteistyökumppanien 
maissa.

Menettelytapaohjeet
>  Allekirjoittaneet järjestöt ovat sitoutuneet noudattamaan 
omassa työssään seuraavia periaatteita:

1. Kummilapsityön tavoitteena on parantaa lapsen koko elinympä-
ristöä. Näin voidaan auttaa parhaiten myös yksittäistä lasta.

2. Kummitoimintaan kuuluu olennaisena osana kummin mahdolli-
suus yhteydenpitoon lapsen tai kummikohteen kanssa. Kummisuh-

teessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että lapset ovat ensisijaisesti 
yhteisöjensä ja perheidensä jäseniä. Lapset asuvat köyhissä oloissa, 
joten on tärkeää, että yksi lapsi ei joudu erityisasemaan saamiensa 
kummilahjojen takia. Tämä aiheuttaa helposti kateutta muissa lap-
sissa ja kummilapsi sekä pahimmassa tapauksessa koko perhe voi 
joutua sosiaalisesti eristyksiin. Tämän seikan takia kummilapsijär-
jestöillä on tietyt perusohjeet ja suositukset kummien kirjeenvaih-
dosta ja lahjojen lähettämisestä. Näiden ohjeiden toteutumista 
kummijärjestöillä on myös velvollisuus valvoa.

3. Samoin asetetaan sääntöjä myös taloudellisel le avulle, jota anne-
taan yhdelle lapselle, varsinkin silloin, kun on kysymys rahallisesta 
avusta.

4. Kummien ja lasten välinen kirjeenvaihto kulkee järjestön tai 
paikallisten yhteistyökumppanien kautta, koska kummijärjestöillä 
on vastuu yheydenpidosta. Turvataksemme projektiemme lasten 
koskemattomuuden ja edun emme luovuta lasten osoitetietoja 
kummeille emmekä kummien osoitetietoja lapsille tai heidän per-
heilleen ilman asianosaisten suostumusta.

5. Lapsen fyysisen koskemattomuuden rikkominen on pahin lapsen 
etua vahingoittava asia (Lapsen oikeuksien sopimus, artikla 19). Eri-
tyistä huolellisuutta noudatetaan kummitoiminnassa mukana ole-
vien työntekijöiden, harjoittelijoiden, vapaaehtoisten ja hallinnon 
edustajien valinnassa, jotta mahdolliselta lasten hyväksikäytöltä 
kaikissa tapauksissa vältyttäisiin.

> Nämä eettiset ohjeet koskevat myös mahdollisia 
kummivierailuja kohdemaihin seuraavalla tavalla:

1. Kummimatkasta on aina hyvissä ajoin ennen matkaa ilmoitettava 
Suomessa toimivalle järjestölle.

2. Kummin ja kummilapsen turvallisuuden takaamiseksi kummilla 
ei ole oikeutta omatoimisesti hoitaa vierailua. Lapsen tapaamisesta 
on aina sovittava paikallisen järjestön kanssa.
Näillä toimenpiteillä järjestöt pyrkivät suojaamaan toiminnan pii-
riin kuuluvien lasten fyysistä ja henkistä tasapainoa ja turvaamaan 
heidän yhteisöjensä sosiaalisia rakenteita. Kummisuhteessa on 
tärkeää muistaa kulttuurierot ja erilaiset maailmankuvat.

Suomalaiset kummilapsijärjestöt tekevät yhteistyö tä ja seuraa-
vat näiden periaatteiden toteutumista.
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Arabikansojen 
ystävyysseura, AKYS

AKYSin tavoitteena on lisätä arabimaiden ja -kulttuurin 
tuntemusta Suomessa ja edistää rauhan ja oikeudenmu-
kaisuuden toteutumista näissä maissa. AKYS-tiedote ilmes-
tyy kaksi kertaa vuodessa.

AKYSillä on kolme avustusprojektia. Näistä kaksi (kum-
milapset ja  päiväkotitoiminta) suuntautuu Libanonin 
palestiinalaispakolaisille ja yksi Länsirannan diabeetik-
kolasten auttamiseen. Kaikkiin projekteihin liittyy tukike-
räys. AKYSin toiminta perustuu kokonaan vapaaehtoistyö-
hön, minkä johdosta keräysvarat voidaan toimittaa perille 
lyhentämättöminä.

Kummitoiminta
AKYSin perinteinen kummilapsitoiminta Libanonin palestiinalais-
pakolaisten tukemiseksi alkoi 1980-luvun alussa. Kummien mak-
samilla kuukausimaksuilla tuetaan köyhimpien perheiden lapsia, 
jotka paikalliset sosiaalityöntekijät valitsevat. Kummina voi olla 
yksityinen henkilö tai kummirinki. 

Leirilapsi leikkiin mukaan -keräyksessä etsitään kummeja tuke-
maan pakolaisleirien päiväkotitoimintaa. Palestiinalaisleireillä 
päiväkotia tarvitaan antamaan lapsille tilat ja materiaalit leikkiä 
varten, sillä täyteen rakennetuissa leireissä ei ole pihoja eikä per-
heillä ei ole varaa leluihin. Päiväkodissa opetellaan kouluun tarvit-
tavia valmiuksia. Päiväkodit tarjoavat myös työtilaisuuksia leirien 
naisille.

Palestiinan lapsidiabeetikot -keräyksessä tuetaan kesäleirin 
järjestämistä diabeetikkolapsille Länsirannan Betlehemissä. Dia-
betes on köyhässä maassa lapsille usein tappava tauti. Leireillä on 
mahdollista huolehtia välttämättömästä terveyskasvatuksesta ja 
opettaa uutta asennoitumista sairauteen. 

Arabikansojen ystävyysseura, AKYS
Postiosoite: PL 698, 00101 Helsinki
Puhelin: 041-459 4386
Internet: www.kaapeli.fi/akys

Maksut
Perinteisessä kummitoiminnassa maksu on 30 euroa/kk, kunnes 
lapsi täyttää 18 vuotta. Leirilapsi leikkiin mukaan -keräyksessä  
kummi maksaa yksittäisen lapsen päiväkotimaksun, 10 euroa/kk 
kolmen vuoden ajan, lapsen kouluunmenoon asti. Palestiinan lapsi-
diabeetikot -keräyksessä maksusumma on vapaaehtoinen. Suositus 
on 10-30 euroa/kk. Tuki menee Betlehemin diabetesjärjestölle, eikä 
kummeilla ole omaa nimikkolasta. Kaikissa keräyksissä myös kerta-
luonteinen apu on tervetullutta.

Yhteydenpito
Perinteisessä kummitoiminnassa ja Leirilapsi leikkiin mukaan -
keräyksessä kummi saa nimikkolapsensa valokuvan ja perhetiedot 
sekä vuosittain sosiaalityöntekijän raportin lapsesta. Lasten kanssa 
on mahdollista käydä kirjeenvaihtoa. Kirjeet kulkevat Suomessa 
AKYSin ja Libanonissa paikallisen yhteistyöjärjestön kautta.  
Palestiinan lapsidiabeetikot -keräykseen osallistuville tukijoille 
toimitetaan tietoa hankkeen etenemisestä ja kesäleiriraportit. 

Miten pääsee mukaan?
Yhteyttä voi ottaa postitse, puhelimitse tai nettisivumme lomak-
keella. Kummitoiminnan yhteyshenkilö on Elina Wallin. 
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Emmaus Helsinki 
Emmaus Helsinki ry on perustettu vuonna 1966. Järjestö 
toimii itsenäisenä osana kansainvälistä Emmaus-liikettä, 
joka edistää rauhanomaista ja ihmisarvoista elämää. 
Emmauksessa työskennellään sekä ihmisten välittö-
mien kärsimysten lievittämiseksi että niiden syiden 
poistamiseksi. 

Emmaus ylläpitää Helsingissä kahta kirpputoria, jotka 
pyörivät pääosin vapaaehtoisvoimin. Kirpputorien rahalli-
nen tuotto käytetään kehitysyhteistyöhön sekä järjestön 
toimintakuluihin Suomessa. Rahankeräysten tuotto käyte-
tään lyhentämättömänä kehitysyhteistyöhön. Tärkeimmät 
yhteistyökumppanit ovat Indonesiassa ja Mosambikissa. 
Työ painottuu pitkän tähtäimen sosiaali-, kulttuuri- ja 
koulutustoimintaan.

Kummitoiminta 
Yayasan Penghibur on Emmaus Helsingin indonesialainen yhteis-
työkumppani, joka otettiin vuonna 1999 kansainvälisen Emma-
uksen jäseneksi. Yayasan Penghibur tiedottaa leprasta ja auttaa 
lepran sairastaneita takaisin yhteiskuntaan. Vuonna 1984 säätiö 
perusti lastenkodin Keski-Jaavalle, Jeparan alueelle. 

Penghiburin lastenkodin lapsista ja nuorista osa on sairastanut 
lepran tai heidän vanhempansa sairastavat sitä. Lastenkoti on myös 
ottanut vastaan eri tavoin vammaisia, orpoja ja äärimmäisen köy-
hyyden takia syrjäytyneitä lapsia. Penghibur on lasten ja nuorten 
koti, kunnes he ovat käyneet koulun ja voivat siirtyä itsenäiseen 
työelämään. Kehitysvammaiset ovat jääneet Penghiburin suoja-
työpaikkoihin. Penghiburin säätiöllä on työpajoja ja muuta yritys-
toimintaa, jolla tuetaan lastenkodin ylläpitoa. Suurin osa varoista 
tulee Emmaus Helsingin kautta.

Emmaus Helsinki
Postisosoite: Tehtaankatu 40, 00150 Helsinki 
Puhelin: (09) 636 282 Faksi (09) 636 282
Sähköposti: emmaus.helsinki.ry@welho.com 
Internet: www.emmaushelsinki.fi

Maksut 
Kummit tukevat lastenkotia itse päättämällään summalla, sään-
nöllisenä kuukausimaksuna tai kertalahjoituksena. Kummien lah-
joitukset lähetetään lastenkodin käyttöön lyhentämättöminä kuu-
kausittain. Varat käytetään tasapuolisesti kaikkien lasten hyväksi.

Yhteydenpito 
Lastenkodin kieli on indonesia. Jos haluaa sitoutua pitkäaikaiseen 
yhteydenpitoon yhden lapsen kanssa, kirjeenvaihtoa on mahdol-
lista käydä suomeksi ja englanniksi. Yhdyshenkilönä Indonesiassa 
toimii suomalainen erikoissairaanhoitaja Anna-Liisa Jaanu-Ismud-
jito, joka yhdessä miehensä kanssa johtaa Yayasan Penghiburia. Kai-
kille kummeille lähetetään kahdesti vuodessa yhteinen kummikirje, 
jossa kerrotaan lastenkodin kuulumiset.

Miten pääsee mukaan?
Kummiksi voi ryhtyä ilmoittautumalla kummiasioista vastaavalle 
henkilölle, jolta saa myös lisätietoja. Kummina voi toimia myös 
koululuokka tai muu ryhmä. Kummiasioista Emmauksessa vastaa 
Elisa Vilpas, elisa.vilpas@espoo.opit.fi.

> > Järjestö on allekirjoittanut kummitoiminnan eettiset ohjeet.
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Fida International
Fida International on suomalainen, helluntaiseurakun-
tien kristillinen lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö, joka 
on perustettu vuonna 1927. Järjestö on tehnyt kehitys-
yhteistyötä vuodesta 1974, ja ulkoministeriö tukee sen 
hankkeita. Fidalla on yli 400 lähetystyöntekijää noin 50 
maassa. Heistä yli 60 toimii kehitysyhteistyötehtävissä 25 
maassa. Suomen toimistolla työskentelee 30 henkilöä. 

Lähimmäisiä autetaan kehitysmaissa ja kriisialueilla 
luomalla yhteistyökumppanien kanssa kestävää kehitystä 
sekä parantamalla paikallisten ihmisten elinolosuhteita 
kokonaisvaltaisesti. Järjestön ydintehtäviä ovat kehitys-
yhteistyö, humanitaarinen apu, kummilapsityö, tiedottami-
nen, kouluttaminen ja valmentaminen sekä kohdemaissa 
että Suomessa. 

Kummitoiminta
Suomen Fida International on tehnyt kummityötä jo 25 vuotta. 
Kummityön tehtävä on parantaa kehitysmaiden lasten elinoloja 
luomalla yhteyksiä heidän ja suomalaisten perheiden välille sekä 
antamalla tietoa kehitysmaiden konkreettisista tarpeista ja haasta-
malla suomalaisia auttamaan. Toiminnan tavoitteena on rohkaista, 
innostaa ja varustaa yhteistyökumppaneita kohdemaissa toimi-
maan yhteisönsä parhaaksi ja kehittämään omaa elinympäristö-
ään. Kristillinen opetus eri muodoissaan sekä terveysvalistus ovat 
olennainen osa työtä. Uusissa kohteissa kummitoiminta on osa 
laajempaa kehitysyhteistyöhanketta, joka edistää koko yhteisön 
hyvinvointia. 

Järjestöllä on kummitoimintaa Bangladeshissa, Bosnia-Hertse-
govinassa, Etiopiassa, Intiassa, Keniassa, Kolumbiassa, Tansaniassa, 
Thaimaassa ja Ugandassa. Avun kohteena on kaikkiaan 3000 lasta, 
joista noin 2500:lla on oma kummi. Kohdemaassa työntekijät valit-
sevat lapset paikallisten sosiaalityöntekijöiden avustuksella. 

Fida International
Postiosoite: PL 50, 00421 Helsinki
Puhelin: (09) 566 0040 Faksi: (09) 507 2829
Sähköposti: kummisihteeri@fida.info
Internet: www.fida.fi

Maksut 
Kannatusmaksut vaihtelevat maan ja lapsen tarpeiden mukaan 
20-35 euroa/kk. Maksut voi suorittaa haluamissaan erissä. Kum-
mina voi toimia yksittäinen henkilö tai ryhmä. On toivottavaa, että 
kummi sitoutuu tukemaan lapsen koulutusta niin pitkäksi aikaa 
kuin se on kummiohjelman puitteissa mahdollista. Kummius on 
kuitenkin mahdollista lopettaa. Lopetuksen jälkeen kummilapselle 
pyritään löytämään uusi kummi. Varat välitetään neljä kertaa 
vuodessa kohteisiin, joissa suomalaiset tai paikalliset työntekijät 
vastaavat varojen käytöstä. Useilla kummikohteilla on Suomessa 
toimiva kummiyhdyshenkilö, joka hoitaa kirjeenvaihtoa kohteiden 
välillä. Vapaaehtoisten ansiosta toiminnan hallintokulut on pys-
tytty pitämään alhaisina (10%).  

Yhteydenpito
Kummiksi ilmoittautuessa voi kohteen lisäksi valita kummilapsen 
sukupuolen ja esittää toivomuksen lapsen iästä. Kummi saa lap-
sesta valokuvan, henkilötiedot sekä kirjeenvaihto-osoitteen. Kummi 
saa yhden tai kaksi infokirjettä vuodessa sekä kummilapsestaan 
että hankkeen etenemisestä. Yhteydenpito kummin ja kummi-
lapsen välillä tapahtuu yhdyshenkilöiden kautta. Halutessaan voi 
ilmoittautua myös niin sanotuksi projektikummiksi, jos ei tahdo 
omaa kummilasta. Projektikummi saa yleiskirjeen hankkeen edisty-
misestä. Yleiskirjeet tulevat yleensä suomeksi ja lasten kirjeet eng-
lanniksi. Kummilapselle voi kirjoittaa joko suomeksi tai englanniksi 
kohteesta riippuen. 

Miten pääsee mukaan?
Kummiksi voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä kummisihteeriin. 
Häneltä voi tilata kummiesitteen. Kummiesite löytyy myös koti-
sivuilta www.fida.info. 

>>  Järjestö on allekirjoittanut kummitoiminnan eettiset ohjeet.
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Interpedia
Interpedia on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton 
suomalainen kansalaisjärjestö, jonka toiminta perustuu 
YK:n lapsen oikeuksien julistuksen ja sopimuksen periaat-
teisiin. Interpedia on perustettu vuonna 1974. Järjestön 
toimintamuotoja ovat kehitysyhteistyö ja kummitoiminta, 
toiminta ihmisten erilaisuuteen perustuvien ennakkoluu-
lojen poistamiseksi sekä kansainvälinen adoptiotoiminta. 

Kummitoiminta 
Kummitoiminta on ollut yksi Interpedian keskeisimmistä työmuo-
doista jo vuodesta 1978 saakka. Tällä hetkellä järjestöllä on noin 
2 500 kummia ympäri Suomea. Tuellaan he turvaavat lähes 4 000 
kehitysmaissa asuvan lapsen koulunkäynnin. Interpedia tekee 
suoraa yhteistyötä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa Bang-
ladeshissa, Etiopiassa, Intiassa, Nepalissa, Kiinassa, Kolumbiassa ja 
Thaimaassa.

Kummiohjelmassa mukana oleminen antaa lapsille mahdol-
lisuuden koulunkäyntiin ja terveydenhuoltoon, riittävästi ruokaa 
sekä aikaa leikkiin, iloon ja oppimiseen. Kummihankkeina on lasten-
koteja, perhekoteja, kouluja, lasten ja perheiden tukiohjelmia sekä 
ammattikoulutusohjelmia. Lapset hyväksytään kummiohjelman 
piiriin yleensä paikallisten viranomaisten suosituksesta.

Yhteistyöjärjestöjen toimintamuodot vaihtelevat paikallisista 
olosuhteista ja tarpeista riippuen.

Interpedia
Postiosoite: Asemamiehenkatu 4 B, 00520 HELSINKI
Puhelin: (09) 2727 060 Fax: (09) 2727 0690 
Sähköposti: kummi@interpedia.fi
Internet: www.interpedia.fi

Maksut
Kummiksi voi ryhtyä joko yksittäiselle lapselle tai koko projektille. 
Kummimaksu on 20 tai 40 euroa kuukaudessa. Kummituesta 
vähintään 83% ohjautuu suoraan kummihankkeeseen. Hankkeesta 
ja kohdemaasta riippuen kummitukea käytetään muun muassa 
koulumaksuihin, koulupukuihin ja -tarvikkeisiin, terveydenhuolto-
kustannuksiin, ruokaan, lastenkodin ylläpitoon ja muihin välttämät-
tömiin elinkustannuksiin. Paikalliset yhteistyöjärjestöt vastaavat 
siitä, että kummirahat käytetään sovitulla tavalla lasten hyväksi. 
Yhteistyökumppanit ovat raportointivelvollisia Interpedialle. 

Yhteydenpito
Kummit saavat säännöllisesti kirjeitä ja kuvia kummilapselta ja 
-projektilta sekä raportteja kummikohteen kuulumisista. Kummit 
saavat myös sähköisen kummiuutiskirjeen ja Interpedia-lehden 
kumminumeron. Kummeilla on mahdollisuus pitää yhteyttä kum-
milapseen Interpedian välityksellä.

Miten pääsee mukaan?
Interpediaan ja kummitoimintaan voi tutustua osoitteessa www.
interpedia.fi. Internetsivuilta löytyy myös kummisitoumuslomake, 
jolla voi ilmoittautua kummiksi. Lisätietoja saa myös Interpedian 
kehitysyhteistyövastaavilta.

>>  Järjestö on allekirjoittanut kummitoiminnan eettiset ohjeet.
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Kambodžan 
lasten puolesta

Kambodžan lasten puolesta on vuonna 2000 perustettu 
suomalainen järjestö. Järjestö on avannut Kambodžan 
pääkaupunkiin turvakoti Pihlajan. Se toimii pitkäaikaisena 
kotina ja turvapaikkana alaikäisille ihmiskaupan uhreiksi 
joutuneille tytöille. Järjestöllä on Kambodžassa myös pai-
kallisen suuren lastenkodin Nutrition Center of Phnom 
Penhin kehittämishanke. Järjestöllä on yhteensä noin 
sata kummia. 

Kummitoiminta
Kummitoiminta on aloitettu vuonna 2001. Sekä turvakotihankkeella 
että lastenkodin kehittämishankkeella on oma kummiohjelmansa, 
joiden avulla  hankkeita rahoitetaan. Turvakotihanketta rahoittaa 
osin myös Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyöosasto.

Turvakotihankkeessa kummimaksut käytetään kaikkien turva-
kodissa asuvien tyttöjen hyväksi. Niillä maksetaan muun muassa 
tyttöjen terveydenhoitokuluja, koulutusta sekä normaaleja elinku-
luja kuten ruokaa, vaatteita ja asumista.

Lastenkotihankkeen kummiohjelma toimii turvakotihankkeen 
kummiohjelman tavoin, joskin lastenkodilla kummiohjelman varat 
eivät kaikilta osin jakaudu kaikkien lastenkotilasten hyväksi. Retket 
sekä vapaaehtoisten apu ja aika kohdistetaan lastenkodin suuruu-
den vuoksi pääasiassa kummiohjelmaan kuuluville lapsille. 

Kambodžan lasten puolesta ry
Postiosoite: Pormestarinrinne 8 B 27, 00160 Helsinki 
Puhelin: 0400 467 467
Sähköposti: tuomo.holi@kambodzanlastenpuolesta.fi 
Internet: www.kambodzanlastenpuolesta.fi

Maksut
Kummimaksu on 25 €/kk. 

Yhteydenpito
Kummiksi ilmoittautumisen jälkeen kummit saavat sähköpostina 
kirjeen sekä kuvan kummilapsestaan. Kummit saavat postia kum-
milapselta noin kolme kertaa vuodessa. Kummit voivat lähettää 
postia kummilapselleen järjestön Kambodžan osoitteeseen tai 
sähköpostiosoitteeseen. Yhteydenpito on toivottavaa, erityisesti 
turvakotilasten kohdalla.

Miten pääsee mukaan?
Kummiohjelmaan voi ilmoittautua täyttämällä ilmoittautumislo-
makkeen järjestön kotisivuilla: www.kambodzanlastenpuolesta.
fi, joka löytyy klikkaamalla otsikkoa ”Haluan auttaa”. Ilmoittautu-
malla kummi sitoutuu yhden turvakotitytön tai lastenkotilapsen 
kummiksi vähintään vuoden ajaksi. 
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Kansainvälinen 
solidaarisuussäätiö 

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö on vuonna 1970 pe -
rustet tu kansalaisjärjestö. Solidaarisuussäätiö tekee 
mo ni muotoista kehitysyhteistyötä, joka tähtää kehitysmai-
den ihmisten hyvinvoinnin ja omavaraisuuden lisäämi-
seen. Vuonna 2006 säätiöllä on käynnissä kehitysohjelmia 
Nicaraguassa, Ugandassa, Pohjois-Somaliassa ja Venäjän 
Karjalassa. 

Solidaarisuussäätiö tuottaa julkaisuja ja audiovisuaa-
lisia aineistoja kehityskysymyksistä, järjestää kampanjoita 
ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja. Vuonna 2005 
säätiöllä on kotimaassa kuusi työntekijää ja kohdemaissa 
kolme kenttätyöntekijää. Kummeja on noin 500. 

Kummitoiminta
Kummilahjoittajana voi toimia yksityishenkilö tai yhteisö. Kummin 
toivotaan sitoutuvan toimintaan useammaksi vuodeksi kerral-
laan. Kohteita voi tukea myös yksittäisillä rahalahjoituksilla tai 
prosenttilahjoittajana. 

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö on tehnyt kummitoimintaa 
1980-luvun alusta lähtien. Reilun maailman kummijärjestelmässä 
lahjoittaja voi valita tukikohteen kolmesta säätiön yhteistyöalu-
eesta: Nicaraguasta, Ugandasta tai Venäjän Karjalasta. Kummilah-
joitus kanavoidaan paikallisten ihmisten koulutukseen, joka on rää-
tälöity yhteisöjen todellisten tarpeiden pohjalta. Reilun maailman 
kummijärjestelmän tavoitteena on vahvistaa paikallista osaamista, 
joka lisää kehitysmaiden ihmisten mahdollisuuksia ansaita oma 
elantonsa. Solidaarisuussäätiö ei välitä yksittäisiä kummilapsia, 
vaan reilun maailman ystävien apu ohjataan aina laajemman 
yhteisön hyväksi. 

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö 
Postiosoite: Agricolankatu 4, 00530 Helsinki 
Puhelin: (09) 7599 730 Fax: (09) 7599 7320 
Sähköposti: finsolid@finsolid.fi 
Internet: www.finsolid.fi

Nicaraguassa voi tukea koulutusta. Apua ohjataan esimerkiksi kurs-
sitoimintaan, joka tähtää lasten ja nuorten teknologiavalmiuksien 
parantamiseen Pohjois-Nicaraguassa. Ugandassa voi osallistua esi-
merkiksi naisten ja lasten pienluottohankkeeseen. Karjala-kummi 
puolestaan voi osallistua esimerkiksi Sortavalan nuorten seksuaa-
literveyden edistämiseen. 

Maksut
Solidaarisuussäätiön kummimaksu on 120 euroa vuodessa tai 60 
euroa puolelta vuodelta. Kummilahjoitukset lähetetään säätiön 
projektituen maksatuksien yhteydessä kohdemaahan, jossa suoma-
lainen kenttätyöntekijä valvoo varojen käyttöä. Kenttätyöntekijät 
raportoivat kuukausittain Suomeen hankkeiden etenemisestä. 

Yhteydenpito
Kummeille lähetetään kaksi kertaa vuodessa maakohtainen Reilun 
maailman uutisia -tiedote sekä säätiön Apuraportti-lehti, jossa ker-
rotaan yhteistyömaiden ja eri hankkeiden tilanteesta. Kummitie-
dotteista saa tietoa siitä, miten koulutuksiin osallistuneet ihmiset 
ovat hyötyneet lahjoituksista. 

Miten pääsee mukaan?
Kummiksi voi ryhtyä täyttämällä Apuraportti-lehdestä ja järjes-
tön internetsivuilta löytyvän lomakkeen tai soittamalla järjestön 
toimistoon.

>>  Järjestö on allekirjoittanut kummitoiminnan eettiset ohjeet.
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Kehitysmaiden 
lasten koulutustuki

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry aloitti toimintansa 
vuonna 1983. Sen on perustanut joukko kehitysmaissa 
työskennelleitä suomalaisia. Vähitellen kannattajajouk-
koon on liittynyt lisää yksityisiä henkilöitä ja järjestöjä. 
Yhdistys toimii yhteistyössä kehitysmaissa olevien lähetys- 
ja kehitysaputyöntekijöiden sekä heidän tuntemiensa hen-
kilöiden kanssa. Järjestön toimintaa kotimaassa hoitavat 
yhdistyksen johtokunta ja sihteeri. 

Kummitoiminta
Kummitoiminnan tavoitteena on tukea kehitysmaiden lasten 
koulunkäyntiä ja tiedottaa Suomessa koulutuksen tarpeista kehi-
tysmaissa. Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry välittää kummien 
kannatusmaksut kohdemaiden yhdyshenkilöiden kautta lasten 
koulunkäynnin tukemiseen. 

Kummilapset tulevat avustuksen piiriin lähetystyöntekijöiden ja 
heidän työtovereittensa välityksellä. Osa lapsista käy koulua kotoa 
käsin, osa heistä asuu asuntolassa. Jotkut lapsista ovat orpoja ja 
asuvat lastenkodissa. Kohdemaita ovat Ecuador, Etiopia, Indonesia, 
Intia, Kiina, Nepal ja Thaimaa. 

Toiminnassa on mukana vajaat 300 kummia. Kummina voi toi-
mia joko yksittäinen henkilö, perhe tai yhteisö. 

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry
Postiosoite: PL 198, 13101 Hämeenlinna
Puhelin: (03) 644 5171
Sähköposti: lahetys@svk.fi
Internet: www.svk.fi/lahetys/kummilapset

Maksut 
Kummit maksavat tukea lapselle keskimäärin 20-40 euroa /kk. 
Avustukset lähetetään joko suoraan kohdemaassa olevaan kum-
milapsirahastoon tai välittäjänä toimivalle lähetystyöntekijälle. 
Avustuksen kohteena on aina kehitysmaassa koulua käyvä lapsi tai 
nuori. Järjestöllä ei ole kohdemaissa omaa organisaatiota. 

Yhteydenpito
Kummit saavat lasta koskevan tiedotuskirjeen kerran vuodessa. 
Valokuvat ja koulutodistukset lähetetään kummeille kun niitä 
saadaan. Kummit ovat automaattisesti järjestön jäseniä ja voivat 
osallistua toimintaan sekä vuosikokoukseen. 

Miten pääsen mukaan?
Kummiksi voi ryhtyä ottamalla yhteyttä yhdistyksen sihteeriin 
Pirjo Kuosmaseen. Kummien toivotaan sitoutuvan pitkäjänteiseen 
kannatukseen, mutta tukea voi antaa myös kertalahjoituksena tai 
säännöllisestikin, ilman että sitoutuu tietyn lapsen kummiksi.
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Msingin ystävyysseura
Tansaniassa sijaitseva Msingi on Hauhon ja Janakkalan 
ystävyyskunta. Ystävyyskuntatoiminta aloitettiin vuonna 
1986. Msingin ystävyysseura ry perustettiin vuonna 1989 
koordinoimaan kuntien yhteisiä hankkeita. Seuralla on 
noin 80 jäsentä.

Msingin kunnassa on noin 10 000 asukasta ja siihen 
kuuluu kolme kylää. Ystävyysseuran ja kyläläisten kesken 
on toteutettu useita hankkeita, joista osaa myös Suomen 
ulkoasiainministeriön kehityspoliittinen osasto on tuke-
nut. Jokaiseen kylään on rakennettu koulu ja kaivoja. 
Lisäksi Msingin kylään on perustettu kunnan yhteinen 
terveysasema ja asuinrakennus sen henkilökunnalle.

Tällä hetkellä Msingissä on meneillään naisten ja 
nuorten ansaitsemismahdollisuuksia lisäävä hanke. Myös 
hiv/aids -valistukseen panostetaan. Orvoiksi jääneiden 
lasten koulunkäyntiä tuetaan kummitoiminnalla.

Kummitoiminta
Kummitoiminnan tavoitteena on tukea orpojen lasten koulunkäyn-
tiä. Hiv/aidsin sekä muiden sairauksien takia orpojen lukumäärä 
on kasvanut nopeasti. Kun vuonna 2000 kunnassa oli 24 täysorpoa 
lasta, on heitä nykyisin jo yli 80. Lapsia, joilla on vain toinen van-
hempi, on moninkertainen määrä. Ystävyysseuran yhteistyökump-
paneina kummihankkeessa toimivat paikallisen kylähallinnon 
ohella Msingin kansanopisto ja luterilainen seurakunta. 

Kummitoiminta aloitettiin vuonna 2000. Kummius on kollek-
tiivista, eli kummien lahjoituksilla tuetaan kaikkia kuntayhteisön 
orpoja. Tällä hetkellä kummeja on noin 35.

Msingin ystävyysseura ry
Postiosoite: c/o Hanna Antila-Andersson,
Kanneltie 17 B 12, 00420 Helsinki
Sähköposti: msingikummit@luukku.com

Maksut
Vuosittainen kummimaksu on 25 euroa. Kummimaksuilla hankitaan 
orvoille lapsille koulutarvikkeet ja pakolliset koulupuvut. Rahalah-
jaa ei anneta lapsesta huolehtivalle aikuiselle. Näin varmistetaan, 
että apu menee lapselle itselleen. 

Yhteydenpito
Tällä hetkellä kummius on kollektiivista, mutta pyrimme tulevai-
suudessa siihen, että kummi saa halutessaan lapsen nimen, iän 
ja valokuvan. Lapselle kerrotaan hänen ikänsä huomioiden, että 
kaukana on joku, joka haluaa auttaa häntä koulunkäynnissä. Lasta 
huoltavan aikuisen kanssa  neuvotellaan ja kerrotaan auttamisen 
säännöt. Yhteydenpito nimettyyn kummilapseen tapahtuu ystä-
vyysseuran afrikkalaisen luottohenkilön kautta. 

Miten pääsee mukaan?
Mukaan pääsee tilaamalla kummiesitteen. Lisätietoja antavat 
Msingin ystävyysseuran puheenjohtaja Jukka Pääkkönen puh. 040 
583 9326, s-posti jukka-aira@elisanet.fi ja kummivastaava Ulla-
Maija Wilenius puh. (03) 633 6865, s-posti msingikummit@luukku.
com.

>>  Järjestö on allekirjoittanut kummitoiminnan eettiset ohjeet.
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Nakurun lapset
Nakurun lapset ry on suomalainen, poliittisesti ja uskon-
nollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka on tehnyt 
kummilapsityötä kenialaisessa Nakurun kaupungissa vuo-
desta 1986. Järjestö toimii vapaaehtoisten varassa.

Kummitoiminnan ohella yhdistyksen jäsenet esittele-
vät mahdollisuuksiensa mukaan yhdistyksen toimintaa ja 
kertovat kenialaisten elämästä. Erityisesti kouluvierailut 
ovat olleet suosittuja, ja joidenkin koulujen oppilaskun-
nilla onkin kummilapsi Nakurusta.

Kummitoiminta
Nakurun lapset ry:n kummitoiminta kohdistuu yhden nakurulaisen 
lastenkodin ja sen ympäristön lapsiin. Kummitoiminnan piirissä on 
tällä hetkellä yli 230 lasta. Valtaosa lapsista on täysorpoja, ja monen 
perhe on menehtynyt aidsiin. Yhdistyksen toiminnan perusta on 
suomalaiset kummit, jotka maksavat kukin yhden lapsen koulun-
käynnin. Yhteistyökumppani Keniassa on valtakunnallinen Child 
Welfare Society ja sen alainen lastenkoti Nakurussa. 

Nakurun lapset on saanut ulkoministeriöltä avustusta, jolla 
on muun muassa kunnostettu lastenkotia  ja rakennettu lisätilaa 
aidsin vuoksi orvoiksi jääneille. 

Vuonna 2000 käynnistyi ammattikouluhanke, jonka tarkoi-
tuksena on luoda varattomille kenialaisille nuorille mahdollisuus 
saada ammattikoulutusta. Hanke tarjoaa koulunsa päättäneille 
kummilapsille mahdollisuuden jatkaa opiskeluaan. Kummit voivat 
halutessaan rahoittaa myös kummilapsensa ammattikoulutuksen. 

Nakurun lapset ry.
Kummisihteeri: Heljä Vänskä
Postiosoite: Käräjätörmä 2 H 523, 33310 Tampere
Puhelin: (03) 344 3807
Sähköposti: helja.vanska@nakurunlapset.fi
Internet: www.nakurunlapset.fi

Maksut
Kummimaksulla rahoitetaan lapsen koulunkäyntiä ja tarpeen 
mukaan muuta ylläpitoa. Koko kummimaksu lähetetään Nakuruun, 
jossa lastenkodin johtaja huolehtii lapsen koulumaksun ja muiden 
kulujen maksamisesta. Kummiraha on 200 - 330 euroa vuodessa. 
Jokainen kummi maksaa lisäksi vuosittain 20 euron jäsenmaksun 
ja kertaluontoisesti 5 euron liittymismaksun. Kummit ovat olleet 
tyytyväisiä siihen, että koko kummiraha menee lyhentämättömänä 
lapsen hyväksi.

Yhteydenpito
Kummi ja kummilapsi voivat käydä kirjeenvaihtoa lastenkodin 
välityksellä. Kirjeiden kieli on englanti, ja kummi saa pyytäessään 
apua kirjeiden suomentamisessa. Kummi saa noin kerran vuodessa 
lapsen kuvan ja pari kertaa vuodessa kirjeen, jossa kerrotaan lapsen 
kehityksestä ja koulumenestyksestä. Lisäksi kummi saa vuosittain 
yhdistykseltä vähintään kaksi kummikirjettä, joissa esitellään las-
tenkodin tilannetta.

Kummikokouksia ja -tapaamisia järjestetään vähintään kahdesti 
vuodessa. Tällöin kummit saavat keskustella kummitoiminnasta 
sekä kummilapsestaan. Tapaamisissa kummit saavat tietoa Keni-
asta, kun maassa vierailleet kertovat kokemuksistaan. Yhdistyksellä 
on myös kannatusjäseniä, jotka eivät ole kummeja, mutta haluavat 
kuitenkin tukea kummilapsitoimintaa.

Miten pääsee mukaan?
Kummit ovat yksityishenkilöitä, perheitä, erilaisia ryhmiä, koulu-
luokkia, oppilaskuntia, yhdistyksiä tai yrityksiä. Kummiksi pääsee 
ottamalla yhteyttä kummisihteeri Heljä Vänskään.

>>  Järjestö on allekirjoittanut kummitoiminnan eettiset ohjeet.



26 Kaiken maailman kummit Kaiken maailman kummit 27

Nepalin lapset
Nepalin lapset ry on aloitti toimintansa syksyllä 2001 ja 
rekisteröitiin yhdistykseksi vuonna 2002. Yhdistys keskit-
tyy Nepalissa toimivan Sunshine-lastenkodin toiminnan 
tukemiseen. Tavoitteena on tukea vähäosaisia nepalilaisia 
lapsia ja antaa heille mahdollisuus kotiin ja koulunkäyn-
tiin. Yhdistyksen jäseniä on ollut mukana lastenkodin 
kehittämisessä ja kummien hankinnassa vuodesta 1999 
lähtien. Nepalin lapset ry:n toiminta perustuu vapaaehtoi-
suuteen, joten palkka- ja hallintokuluja ei ole.  

Lastenkoti Sunshine perustettiin vuonna 1998. Sen 
toiminta perustuu kristilliselle arvopohjalle. Kodissa on 
tällä hetkellä 12 lasta. Kodin johtaja asuu kodissa per-
heensä kanssa luoden lapsille perheenomaisen kasvuym-
päristön. Lastenkoti toimii vuokratiloissa omakotitalon 
alakerrassa. Kummimaksuilla ja avustuksilla kotiin on 
voitu hankkia kerrossängyt, keittiökalusteet, ruuanval-
mistusvälineitä sekä muita perustarvikkeita. Tulevaisuu-
dessa tavoitteena on hankkia väljemmät asumistilat.

Kummitoiminta 
Nepalin lapset ry:n kummilapsitoiminnassa yksityiset henkilöt tai 
yhteisöt tukevat haluamallaan summalla kuukausittain tai kerta-
lahjoituksin lastenkodin toimintaa Nepalissa. Jokaisella lapsella on 
Suomesta vähintään yksi kummi. Kummeja ja kannattajia on tällä 
hetkellä noin 35. Rahallisen tuen lisäksi yhdistys lähettää lapsille 
vaatteita. Kummit ja kannattajat voivat halutessaan osallistua 
myös kortintekotalkoisiin. Kummisuhteen voi solmia yksittäiseen 
lapseen tai osallistua kannattamaan kodin toimintaa yleisesti. 

Nepalin lapset ry
Postiosoite: c/o Outi Väyrynen,
Kuninkaankartanonkatu 18 B 2, 57100 Savonlinna
Sähköposti: outi.vayrynen@joensuu.fi
Internet: www.nepalinlapset.fi

Maksut
Keskimäärin yksittäisen henkilön kummi- tai kannatusmaksu on 
20-30 euroa kuukaudessa. Kummin toivotaan sitoutuvan kum-
miuteen useammaksi vuodeksi. Kummi- ja kannatusmaksuilla 
katetaan muun muassa lasten koulumaksut, koulupuvut, kou-
lumateriaalit, ruoka, terveydenhuolto, vaatteet, vuokra ja kodin 
yleiskustannukset.

Yhteydenpito
Yhdistys lähettää kummeille ja kannattajille vuosittain 1-3 kum-
mikirjettä. Kirjeet sisältävät viimeisimmät kuulumiset lastenkodin 
tapahtumista ja yhdistystoiminnasta Suomessa, lasten kirjoittaman 
tervehdyksen, piirustuksen ja/tai valokuvan. Lastenkotiin yhdis-
tys on yhteydessä sähköpostitse säännöllisesti ja siellä käy myös 
Nepalissa asuvia suomalaisia vierailuilla. Myös kummin toivotaan 
olevan yhteydessä kummilapseen. Lapsille osoitetut kummikirjeet 
lähetetään yhdistyksen kautta, ja ne käännetään tarvittaessa 
englanniksi. 

Miten pääsee mukaan?
Kummiksi tai kannattajaksi voi ryhtyä ottamalla yhteyttä 
Outi Väyryseen, puh 040 - 591 5072, sähköposti outi.vayrynen
@joensuu.fi, tai Leif Riipiseen puh. 0500 – 502600, sähköposti 
leif.riipinen@mitaten.fi.
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Patmos Lähetyssäätiö
Patmos Lähetyssäätiö ry on vuonna 1973 perustettu kris-
tillinen lähetys- ja avustusjärjestö, joka tekee työtä noin 
20 maassa.  Humanitaarisen työn lisäksi Patmos Lähetys-
säätiö tukee evankelioimis- ja seurakuntatyötä eri maissa 
toimien yhteistyössä sekä kansainvälisten että paikallis-
ten kristillisten järjestöjen ja seurakuntien kanssa. 

Kummitoiminta
Kummilapsityö on osa Patmos Lähetyssäätiön lapsityötä, jonka 
kautta autetaan kokonaisia lapsiryhmiä. Kummiavun tavoitteena 
on auttaa lapsia itsenäiseen elämään. Kummiohjelma aloitettiin 
1970-luvulla.

Kummiohjelmassa tukea saavat kaikki lapset kummiavun koh-
teessa: lastenkodissa, koulussa, sairaalan osastolla, slummissa tai 
kylässä. Joissakin kohteissa kummiohjelman avulla autetaan lapsia 
koulutuksen kaikissa vaiheissa, toisissa apu kohdistuu laitoksessa 
oleviin lapsiin. Raportoinnista Patmos Lähetyssäätiölle vastaa-
vat suomalaiset työntekijät tai paikalliset yhteistyöjärjestöt ja 
-seurakunnat. 

Patmos Lähetyssäätiö 
Postiosoite: PL 86, 00381 Helsinki 
Puhelin: (09) 8567 4988 Fax: (09) 5879 440
Sähköposti: kummiohjelma@patmos.fi
Internet: www.patmos.fi

Patmos Lähetyssäätiön kummiavun kohdemaita vuoden 2006 
alusta ovat Armenia, Brasilia, Egypti, Etiopia, Israel ja Länsiranta, 
Libanon, Moldova ja Romania. Vuonna 2005  kummiohjelmassa oli 
mukana noin tuhat kummia.

Maksut
Kummiohjelman maksu on 150 euroa vuodessa. Kummimaksut 
toimitetaan kohteisiin täysimääräisinä vähentämättä hallinnollisia 
kuluja. Useimmissa kohdemaissa kummiohjelma on osa  kohteen 
kokonaisbudjettia.

Yhteydenpito
Patmoslapset-julkaisu raportoi kummikohteiden ajankohtaisista 
kuulumisista suomalaisille kummeille. Kirjeenvaihtoa kummin 
ja kohdemaan lasten välillä ei ole, mutta kummi voi halutessaan 
vierailla tukemassaan kummikohteessa. 

Miten pääsee mukaan?
Kummiohjelmasta kiinnostunut voi lähettää sähköpostia osoit-
teella kummiohjelma@patmos.fi tai ottaa yhteyttä Patmoksen 
lähetystoimistoon puhelimitse (09) 8567 4988. 
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Pelastakaa Lapset 
– Rädda Barnen

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton lastensuojelujärjestö, joka toimii lasten 
oikeuksien puolesta. Tavoitteena on parantaa lasten 
elämää eri puolilla maailmaa. Suomen Pelastakaa Lasten 
kumppanuusohjelmien avulla kehitetään lastensuojelu-
työtä, lisätään tyttöjen ja poikien mahdollisuuksia käydä 
koulua sekä edistetään lasten aktiivista osallistumista 
omaa elämäänsä koskeviin asioihin. Lähialue-, kehitys-
yhteistyö- ja hätäapuohjelmien kautta järjestö tukee 
monipuolisesti sekä kotimaan että kehitysmaiden ja kriisi-
alueiden lapsia. Suomen Pelastakaa Lapset on perustettu 
vuonna 1922.

Kansainvälisessä Save the Children -liikeessä on 29 
jäsenjärjestöä. Liike edistää YK:n Lapsen oikeuksien yleis-
sopimuksen päämääriä yli sadassa maassa. 

Kummitoiminta 
Pelastakaa Lasten kummivaroilla jaetaan ruokaa ja puhdasta juo-
mavettä nälänhätäalueilla, rakennetaan kyläkouluja, turvataan 
vammaisten lasten oikeuksia, vastustetaan lapsikauppaa ja tyt-
töihin kohdistuvia haitallisia tapoja, koulutetaan lastensuojelun 
ammattilaisia sekä kehitetään vapaaehtoistoimintaa. 

Pelastakaa Lasten suomalaiskummit tukevat hädänalaisimpien 
yhteisöjen lapsia. Koko yhteisöä ja kaikkia siinä eläviä lapsia aute-
taan tasapuolisesti. Jokaisella lapsella on oltava yhtäläinen mah-
dollisuus rakentaa paremman aikuisuuden aineksia. 

Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf
Yhteyshenkilö: Markku Juntunen
Postiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki
Puhelin: (09) 4135 5400 Fax: (09) 4135 5444
Sähköposti: info@pelastakaalapset.fi
Internet: www.pelastakaalapset.fi

Suomen Pelastakaa Lasten ensimmäiset kummiohjelmat käyn-
nistyivät 1960-luvun lopulla Intiassa ja Vietnamissa. Nykyisin 
kummikohteita on Etiopiassa, Intiassa, Keniassa, Länsi-Afrikassa,  
Romaniassa, Venäjällä ja Suomessa. Kummeja on noin 3 000.

Maksut 
Kuukausittainen kummimaksu on 16 - 21 euroa. Maksun voi suorit-
taa kuukausittaisena suoraveloituksena tai vuosimaksuna yhdessä 
tai kolmessa erässä. 

Yhteydenpito
Kummit saavat avustuskohdettaan koskevan vuosittaisen raportin 
lisäksi neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Pelastakaa Lasten hätä-
apurahaston raportin ja viidesti vuodessa ilmestyvän Pelastakaa 
Lapset -lehden. 

Miten pääsee mukaan? 
Kummiksi voi ilmoittautua internetsivuilla sähköpostilla 
info@pelastakaalapset.fi tai soittamalla Pelastakaa Lasten 
keskustoimistoon.

>>  Järjestö on allekirjoittanut kummitoiminnan eettiset ohjeet. 
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Pelastusarmeija
Pelastusarmeija on toiminut Suomessa vuodesta 1889 
alkaen. Nykyään säännöllistä toimintaa on  noin 30 paik-
kakunnalla.  Pelastusarmeijan työalat ovat sosiaalinen 
auttamistyö ja hengellinen osastotyö. Sosiaalinen työ 
pitää sisällään huolto- ja avustustoimintaa, lasten päivä-
koteja, vanhusten palvelukoteja, miesten ja naisten asun-
toloita sekä päihdeongelmaisten hoitokoteja.  Hengellisen 
osastotyön piiriin kuuluvat muun muassa aikuisten juma-
lanpalvelukset, lasten kerhotoiminta, raamattupiirit sekä 
lauluhetket sairaaloissa ja vanhainkodeissa.

Kummitoiminta
Pelastusarmeijan kummitoiminnan tarkoituksena on järjestää 
mahdollisimman monelle kehitysmaan lapselle tilaisuus käydä kou-
lua. Suomen Pelastusarmeijan kummityön avulla on jo 30 vuotta 
tuettu lapsia, jotka tulevat kodeista joissa on heikko taloudellinen 
tilanne.  Lapset saavat päivittäisen ravinnon sekä tuen ja ohjauksen 
läksyjen suhteen.

Osalla kummeista on oma nimikkolapsi ja osa toimii kummina 
esimerkiksi lastenkodille, koululle tai koululaisten päiväkeskukselle. 
Varat käytetään yhteisesti kodissa asuvien lasten hyväksi.  Kummi-
toiminnan piirissä on noin 250-300 kummia. Kohdemaat ovat  Boli-
via, Brasilia, Indonesia, Intia, Kongon Tasavalta, Mosambik, Paraguay 
ja Tansania.

Pelastusarmeija 
Postiosoite: PL 161, 00121 Helsinki
Puhelin: (09) 681 2300
Sähköposti: finland@pelastusarmeija.fi
Internet: www.pelastusarmeija.fi

Maksut
Vuosittainen kummimaksu on 155 euroa. Kummit sitoutuvat mak-
samaan summan kerralla tai osissa. Rahat toimitetaan perille Pelas-
tusarmeijan kautta kaksi kertaa vuodessa. Jokaisessa kohdemaassa 
on yhdyshenkilö, joka huolehtii varojen välittämisestä kohteisiin. 
Maksuista vähennetään 5 prosenttia hallinnollisiin kuluihin kuten 
postitukseen. 

Yhteydenpito
Kaikki Pelastusarmeijan kummikohteet ovat järjestön omia koteja 
tai laitoksia. Eri maissa toimivat yhdyshenkilöt ovat Pelastusar-
meijan upseereita ja heidän tehtävänään on raportoida ja välittää 
tietoja lapsista sekä kääntää kirjeenvaihto lapsen äidinkielelle.  
Kummit voivat kirjoittaa lapsille. Kummit saavat raportin lapsesta 
tai laitoksesta kerran tai kahdesti vuodessa.

Miten pääsee mukaan?
Kummiksi voi ryhtyä ottamalla yhteyttä Pelastusarmeijan pää-
majaan.  Kummiasioista vastaa Sinikka Rökman: sinikka.rokman@
pelastusarmeija.fi.
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Plan Suomi säätiö
Plan on kansainvälinen kehitysyhteistyöjärjestö, jonka 
tavoitteena on parantaa kehitysmaiden lasten ja heidän 
yhteisöjensä elämänlaatua pysyvästi. Plan tekee myös työtä 
lapsen oikeuksien toteutumiseksi tavalla, joka yhdistää 
ihmisiä yli kulttuurirajojen. Kehitysmaiden yhteisöt, myös 
lapset, toimivat hankkeiden aktiivisina suunnittelijoina 
ja toteuttajina. Plan on uskonnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumaton. Järjestö perustettiin vuonna 1937 ja Suo-
messa toiminta alkoi vuonna 1998. Plan toimii yhteensä 
60 maassa. 

Planin työn pääasiallisia rahoittajia ovat yksityiset, 
kummitoiminnassa mukana olevat henkilöt. Tärkeitä 
rahoittajia ovat myös yritykset ja ulkoasiainministeriö. 
Suomalaisilla on Planin kautta jo yli 24 000 kummilasta. 
Aktiivisten kummien lisäksi toiminnassa on mukana laaja 
ympäri Suomen ulottuva vapaaehtoisten verkosto sekä 
kasvava joukko yritysyhteistyökumppaneita.

Kummitoiminta
Kummilasten yhteisöissä toteutetaan kummien tuella kehityshank-
keita seuraavilla osa-alueilla: terveenä kasvaminen, oppiminen, 
asuminen, toimeentulo ja yhteyksien rakentaminen.

Kokemus on osoittanut, että pysyviä tuloksia saadaan aikaan 
vain kehittämällä lapsen elinympäristöä ja sitä yhteisöä, jossa hän 
elää. Planin kehitysohjelmat ovat pitkäjänteisiä hankkeita. Työsken-
tely yhteisöissä kestää keskimäärin 15 vuotta ja tavoitteena on, että 
sen jälkeen yhteisöt voivat jatkaa elämäänsä omin avuin.

Maksut
Kummimaksu on 25 euroa kuukaudessa. Sen voi maksaa kuukausit-
tain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai kerran vuodessa.

Kummi voi halutessaan korottaa kummimaksua 30, 35, 40, 45 tai 
50 euroon, jolloin 25 euron ylittävä osa käytetään Planin kehitysyh-
teistyöhankkeisiin. Kummimaksu ei mene yhden lapsen tai perheen 
hyväksi, vaan se käytetään vuosittain vaihtuviin kehityshankkeisiin 
kummilasten yhteisöissä. Näin saadaan aikaan kestävää kehitystä. 

Plan Suomi säätiö
Postiosoite: Kumpulantie 1 A, 8.krs, 00520 Helsinki
Puhelin: (09) 6869 800 Fax: (09) 6869 8080
Sähköposti: info@plan.fi
Internet: www.plan.fi

Yhteydenpito
Uudelle kummille lähetetään valokuva ja tietoa kummilapsesta, 
hänen perheestään ja kotimaastaan. Kummi saa myös Kummin 
oman kirjan, joka sisältää käytännön tietoa kummiudesta.

Kummi saa vuosittain raportin, jossa on kummilapsen kuva sekä 
tietoa lapsesta ja hänen perheestään. Kummille lähetetään myös 
kehitysraportti, jossa kerrotaan kummilapsen asuinyhteisössä 
toteutetuista hankkeista. Lisäksi kummi saa Plan-lehden neljä ker-
taa vuodessa.

Plan-kummilla on halutessaan mahdollisuus olla yhteydessä 
kummilapseen. Yhteydenpito antaa molemmille osapuolille mah-
dollisuuden kurkistaa toistensa kulttuuriin ja elämäntapoihin. 
Yhtey denpito on täysin vapaaehtoista, joten kummina voi mainiosti 
olla ilman kirjeenvaihtoakin. Planin yhteinen kieli on englanti, 
mutta kummi voi myös kirjoittaa suomeksi, jolloin kirjeet käänne-
tään vapaaehtoisvoimin.

Miten pääsee mukaan?
Kummiksi voi ryhtyä soittamalla Planin asiakaspalveluun (09) 
6869 800 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: info@plan.fi. 
Toiminnasta saa lisätietoja ja kummiksi voi ryhtyä myös internetsi-
vujen kautta: www.plan.fi.

Kummina voi toimia yksittäinen ihminen tai vaikkapa ryhmä. 
Yhteinen kummilapsi yhdistää ja siksi useat työpaikat, harrastus-
piirit, päiväkodit, koulut ja monet muut yhteisöt ovat ottaneet 
itselleen kummilapsen.

>>  Järjestö on allekirjoittanut kummitoiminnan eettiset ohjeet. 
>>  Lisäksi järjestö noudattaa lastensuojeluohjeistusta.
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Projeto Amigos da 
Comunidade – PADC         

Associação Projeto Amigos da Comunidade, PADC, on 
järjestö, joka toimii Koillis-Brasiliassa,  Morro da Vitó-
ria -slummialueella. Vuonna 2003 perustettu järjestö 
on rekisteröitynyt yhdistykseksi sekä Suomessa että 
Ruotsissa. Kummitoiminta aloitettiin lokakuussa 2004 
ja tällä hetkellä toimintaa tukee 16 kummia Suomessa. 
PADC on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton 
kansalaisjärjestö.

PADC:n toiminnan perusideana on järjestää Morro da 
Vitórian lapsille ja nuorille mielekästä vapaa-ajantoimin-
taa, jotta heidän ei tarvitsisi viettää aikaansa kaduilla, 
missä huumeet, rikollisuus ja väkivalta ovat arkipäivää. 
PADC:n toimintaa rahoitetaan yksityishenkilöiden ja 
yritysten avustuksilla,  kummitoiminnalla sekä muun 
muassa T-paitojen myynnillä turisteille. 

Kummitoiminta
PADC tarjoaa lapsille mahdollisuuden olla lapsia ja toteuttaa 
itseään turvallisessa ympäristössä. PADC järjestää englannin ja 
espanjan opetusta, tietokonekursseja, tanssi- ja capoeira-tunteja, 
korupajoja sekä satu- ja piirustustunteja pienimmille lapsille. 
Lisäksi PADC järjestää lapsille ja nuorille muun muassa huume- ja 
seksuaalivalistusta sekä leiritoimintaa. Toiminta tavoittaa noin 180 
lasta ja nuorta. Yksityishenkilö voi auttaa Morro da Vitórian lapsia 
ryhtymällä PADC-kummiksi.

Projeto Amigos da Comunidade – PADC ry.         
Kummiasiat: Teija Yli-Jaakkola
Postiosoite: Läntinen Brahenkatu 10 B 81, 00510 Helsinki
Puhelin: +358 50 9236570
Sähköposti: kummit@padc.com.br
Internet: www.padc.com.br

Maksut
Kuukausittainen kummimaksu on 20 €. Opiskelijat ja eläkeläiset 
voivat ryhtyä kummiksi 10 €:n kuukausimaksulla. Kummimaksu 
maksetaan PADC ry:n tilille Suomessa kuun viimeiseen päivään 
mennessä. 

Yhteydenpito
Kummi saa joka kolmas kuukausi PADC-kummikirjeen, jossa kerro-
taan viimeisimmät kuulumiset ja esitellään alueen lapsia. Kummi 
avustaa kuukausimaksullaan koko projektia, ei yksittäisiä lapsia. 

Neljästi vuodessa ilmestyvän kummikirjeen lisäksi kummi voi 
myös olla henkilökohtaisessa kirjeyhteydessä yhteen lapseen.  PADC 
lähettää kummille kummilapsen kuvan ja henkilötiedot, minkä jäl-
keen kummi voi ottaa  yhteyttä lapseen kirjeitse. 

Miten pääsee mukaan?
Kummiksi voi ilmoittautua PADC:n verkkosivuilla tai lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen kummit@padc.com.br, jonka jälkeen 
PADC  lähettää ensimmäisen kummikirjeen ja maksuohjeet. 

>>  Järjestö on allekirjoittanut kummitoiminnan eettiset ohjeet.
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Psykologien 
Sosiaalinen Vastuu

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry (PSV), entinen Psykolo-
gien rauhantoimikunta, on perustettu 1982. Järjestön tar-
koituksena on edistää suotuisaa sosiaalista ja ekologista 
kehitystä sekä rauhaa. Järjestö on ottanut tehtäväkseen 
palestiinalaispakolaisten psykososiaalisten olojen kohen-
tamisen kymmenellä pakolaisleirillä. Se pyrkii auttamaan 
myös köyhiä libanonilaisia. Libanonin projekti alkoi 
vuonna 1984. Yhteistyökumppanina on ollut The National 
Institution of Social Care and Vocational Training (Beit 
Atfal Assumoud-BAS). Psykologien sosiaalinen vastuu ry 
tukee BASin vuonna 1995 aloittamaa mielenterveyshan-
ketta sekä taloudellisesti että ammatillisen tietovaihdon 
avulla. Hankkeen suojelijana on rouva Tellervo Koivisto.

Kummitoiminta
Libanonin projektilla tuetaan BASin perhekeskeistä yhdyskunta-
työtä, mielenterveyskeskuksen toimintaa ja mielenterveystyöhön 
liittyviä hankkeita, kuten vuonna 2000 aloitettua Satusilta-pro-
jektia, jossa suomalaiset, palestiinalaiset ja libanonilaiset lapset 
lähettävät toisilleen omia satujaan. Lisäksi tuetaan BASin kirjas-
totoimintaa (kirjastokummiryhmä). Kummitoiminnan tavoitteena 
on ehkäistä ja lievittää traumaattisista tilanteista ja vaikeista 
elinoloista johtuvia mielenterveysongelmia.

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry
Postiosoite: c/o Kirsi Palonen,
Porthaninkatu 11 b 16, 00530 Helsinki
Puhelin: 040 581 9255
Sähköposti: kpalonen@saunalahti.fi
Internet: www.kolumbus.fi/psykologiensosiaalinenvastuu

Maksut
Maksuilla avustetaan kahden lastenhuoltotyötä tekevän sosiaali-
työntekijän, mielenterveyskeskuksen psykologin sekä psykiatrin ja 
muun terapiahenkilöstön palkkausta ja hankitaan heille ammatil-
lisia työtarvikkeita. Lisäksi tuetaan rahallisesti yhden toimintakes-
kuksen kirjastoa. Säännöllinen tukimaksu on 10-20 euroa /kk. Mak-
sut toimitetaan Beit Atfal Assumoud -järjestölle neljästi vuodessa. 
PSV:n oman osuuden lisäksi ulkoministeriön kehitysyhteistyöosasto 
on rahoittanut hanketta.

Yhteydenpito
BASin työntekijöihin pidetään yhteyttä kirjeitse ja sähköpostitse 
sekä lähettämällä fakseja. Toiminnan kehittymistä seurataan järjes-
tön työntekijöiden raporteista, tilannetiedotuksista ja vierailuiden 
yhteydessä. Lisäksi tehdään vierailuja ja vaihdetaan videomateriaa-
lia. Kummirenkaaseen kuuluvat saavat 3-4 jäsenkirjettä vuodessa ja 
voivat osallistua koulutus- ja yleisötilaisuuksiin.

Miten pääsee mukaan?
Mukaan voi liittyä ottamalla yhteyttä mielenterveyshankkeen 
vastuuhenkilöön. 
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Sosiaalityöntekijöiden 
kummirengas

Sosiaalityöntekijöiden kummirengas on toiminut vuo-
desta 1988. Kummirenkaan taustajärjestönä toimii Ara-
bikansojen ystävyysseura ry. Kummirenkaaseen kuuluu 
30 jäsentä. Sosiaalityöntekijöiden rauhanryhmä toimii 
kummirenkaan tukiryhmänä.

Kummitoiminta
Kummirengas kerää rahaa yhden sosiaalityöntekijän palkkaukseen 
ja vaihtaa kuulumisia hänen kanssaan. Tämä kummityöntekijä 
– Zuhour Akkawi – työskentelee Shantillan pakolaisleirissä. Hänen 
työnantajansa on Libanonissa toimiva palestiinalainen sosiaalialan 
järjestö Beit Atfal Assumoud (The National Institution of Social and 
Vocational Training), joka on perustettu vuonna 1976. Järjestö tukee 
palestiinalaisia orpolapsia ja perheitä. Järjestöllä on Libanonissa 
10 toimintakeskusta ja 8 päiväkotia sekä vuodesta 1996 toiminut 
mielenterveyskeskus.

Sosiaalityöntekijöiden kummirengas
Postiosoite: c/o Birgit Holmstén,
Naapurintie 4 A 26, 00940 Helsinki
Puhelin: 09-306765
Sähköposti: birgit.holmsten@suomi24.fi

Maksut
Kummirenkaan jäsenet maksavat 10-200 euroa vuodessa – oman 
tilanteen mukaan. Tavoitteena on kerätä sosiaalityöntekijän vuosi-
palkka 5000 euroa. Kummimaksut maksetaan lyhentämättöminä 
Libanoniin.

Yhteydenpito
Kummityöntekijään ja Beit Atfal Assumoudiin pidetään yhteyttä  
säännöllisesti kirjeitse. Kummirenkaan tapaamisista ja kuulumi-
sista tiedotetaan jäsenkirjeillä.

Miten pääsee mukaan?
Mukaan voi liittyä ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön ja maksa-
malla kummimaksun. Kummina voi toimia myös ryhmä.
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SOS-Lapsikylä
SOS-Lapsikyläsäätiö perustettiin toisen maailmansodan 
jälkeen Itävallassa auttamaan kodittomia lapsia. Järjestö 
toimii YK:n lapsen oikeuksien julistuksen hengessä las-
ten oikeuksien puolesta kaikkialla maailmassa. Vuonna 
2005 järjestöllä oli 132 maassa yhteensä 452 lapsikylää. 
Suomessa on viisi lapsikylää ja yksi nuorisokoti. SOS-
lapsikyläkodeissa lapset saavat kasvaa kodinomaisessa 
ympäristössä.

Lapsikylät ovat kansainvälisen toiminnan perusta ja 
niiden ympärille on rakentunut myös  muita palveluja.  
Kehitysmaissa lapsikylistä on muodostunut perus-, ammat-
tiopetus- sekä terveydenhoitokeskuksia alueen muulle 
väestölle. Viime vuosina on perustettu hätäapukeskuksia 
kriisialueille. 

Kummitoiminta 
Kummitoimintaa harjoitetaan yli sadassa maassa kaikilla mante-
reilla. Toiminta organisoidaan kohdemaissa Wienin kummitoimis-
ton ja asianomaisen maan lapsikylien yhteistyönä. Kummityötä 
tehdään erityisesti kehitysmaissa. Wienin kummitoimisto pitää 
luetteloa hoidettavista lapsista. 

Kummi voi toimia joko kokonaisen SOS-lapsikylän tai yksittäisen 
lapsen kummina. Kyläkummina voi tukea joko rakenteilla olevaa 
tai valmista kohdetta,  jolloin kummimaksut ohjataan toiminnan 
ylläpitokustannuksiin. Kyläkummi avustaa myös lapsikylän lähellä 
asuvia lapsia ja nuoria. Yksittäisen lapsen kummi auttaa kummilap-
sensa lapsikylä-perhettä. 

Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö ja sen kansalliset toimistot 
keräävät ja ylläpitävät kummin ilmoittamat henkilötiedot tietosuo-
jalain edellytysten mukaisesti. Kummi voi halutessaan tarkastaa 
omat tietonsa rekisteristä. 

SOS-Lapsikylä ry
Postiosoite: Upseerinkatu 1, 02600 Espoo 
Puhelin: (09) 5404 880 Fax: (09) 5404 8811 
Sähköposti: keskustoimisto@sos-lapsikyla.fi
Internet: www.sos-lapsikyla.fi

Maksut 
Lapsikylän kummin vuosimaksu on 240 euroa. Yksittäisen lapsen 
kummimaksu on vuodessa 300 euroa. Maksun voi suorittaa kuu-
kausittain, neljännes- tai puolivuosittain tai kerran vuodessa. SOS-
Lapsikyläsäätiön tililtä kummimaksut tilitetään määräajoin Wienin 
kummitoimistoon, joka maksaa avustukset lyhentämättöminä 
asianomaisen lapsen tai kylän hyväksi. Kummisuhde on vapaaeh-
toinen, ja kummi voi päättää sen milloin tahansa.

Yhteydenpito 
Kummisuhteen alussa kummille lähetetään tietoa kohdemaasta 
sekä lapsikylästä tai muusta avustettavasta toiminnasta. Yksittäi-
sen lapsen kummi saa lapsen henkilötiedot ja kuvan. Kummeille 
raportoidaan lapsikylän/lapsen elämästä kaksi kertaa vuodessa. 
Lisäksi kummille postitetaan Kuulumisia-lehti ja kansainvälisen 
järjestön lehti neljä kertaa vuodessa. Kummi voi halutessaan kir-
joittaa kirjeitä tai lähettää kortteja kummilapselle. Kummilapsi itse 
voi muistaa kummiaan kirjein, piirroksin ja valokuvin.

Kummit ovat myös tervetulleita vierailemaan lapsikylään tai 
muuhun avustuskohteeseen. Vierailuista  tulee sopia asianomaisen 
maan keskustoimiston kanssa etukäteen.

Miten pääsee mukaan? 
Kummiksi voi ryhtyä ottamalla yhteyttä SOS-Lapsikylän keskustoi-
mistoon, puhelin (09) 5404 880 tai keskustoimisto@sos-lapsikyla.fi. 
Lisätietoja löytyy myös järjestön kotisivuilta www.sos-lapsikyla.fi. 
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Suomen Caritas
Suomen Caritas ry on vuonna 1960 perustettu katolinen 
kansalaisjärjestö, joka toimii köyhien ja syrjäytyneiden 
auttamiseksi kehitysmaissa ja Suomessa. Työtä tehdään 
yhdessä köyhien, kodittomien, pakolaisten ja syrjittyjen 
kanssa riippumatta heidän syntyperästään, rodustaan, 
sukupuolestaan, uskonnostaan tai etnisestä alkuperäs-
tään. Suomen Caritas kuuluu Caritas Internationalisiin, 
joka on 162 katolisen hätäavun,  kehitysyhteistyön ja sosi-
aalityön järjestöjen liitto. 

Suomen Caritas on tukenut hankkeita muun muassa 
Boliviassa, Etiopiassa, Filippiineillä, Intiassa ja Ugandassa. 
Suomen Caritaksen toimintaa rahoitetaan Ulkoasianmi-
nisteriön kehitysyhteistyövaroista sekä yksityisiltä lah-
joittajilta ja kummeilta saaduilla varoilla.

Kummitoiminta
Suomen Caritaksen vuonna 2003 aloittama kummiohjelma toimii 
Ugandassa Nakasongolan alueella. Kaikki kummilapset ovat AIDS-
orpoja. Kummimaksut ohjataan lasten koulunkäynnin tukemiseen 
ja kouluruokailun parantamiseen. Myös lasten majoitusta koulujen 
yhteydessä tuetaan. Näin koulunkäynti saadaan turvattua lapsille, 
joiden vanhemmat ovat menehtyneet. Työ lapsen yhteisössä rahoi-
tetaan kummimaksuin. Vuoden 2005 lopulla kummeja oli 93. 

Suomen Caritas
Postiosoite: Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki
Puhelin: 09- 135 7998 Faksi: (09) 684 23140 
Sähköposti: info@caritas.inet.fi
Internet: www.caritasfinland.fi

Maksut
Kummimaksu on 25 euroa kuukaudessa. Maksun voi suorittaa myös 
vuosittain, puolivuosittain tai neljännesvuosittain. 

Yhteydenpito
Kummi saa kummiksi ryhtyessään kummilapsen tiedot ja hänen 
valokuvansa sekä kuvauksen työstä, jota Caritas tekee hänen yhtei-
sössään. Kahdesti vuodessa kummi saa uutiskirjeen, joka sisältää 
kuulumiset ja tiedot hankkeen etenemisestä. Kaikki yhteydenpito 
kulkee Suomen Caritaksen ja Ugandan vastuuhenkilöiden kautta.  
Yhteydenpitoa voivat olla muun muassa kirjeet, jotka Caritas kään-
tää tarpeen vaatiessa lapsen ja kummin ymmärtämälle kielelle. 

Miten pääsee mukaan?
Caritas-kummiksi haluava täyttää kummihakemuslomakkeen, 
joita saa ottamalla yhteyttä Caritaksen toimistoon tai suoraan 
netistä Caritaksen omilta kotisivuilta. Kummien asioita Suomessa 
hoitaa kummisihteeri, joka on säännöllisesti yhteydessä Ugandaan 
ja kertoo kuulumisia muun muassa kummeille järjestettävissä 
kummi-illoissa.  

> > Järjestö on allekirjoittanut kummitoiminnan eettiset ohjeet.
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Suomen Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, SLEY, on 
vuonna 1873 perustettu luterilaisen kirkon herätysliike 
ja lähetysjärjestö. SLEY toimii yhteistyössä suomalaisten 
luterilaisten seurakuntien kanssa yli 300 paikallisosas-
tonsa ja yhteensä yli 13 000 henkilöjäsenensä kautta. 

Ulkomailla SLEY toimii Japanissa, Kamerunissa, Keniassa, 
Sambiassa, Venäjällä ja Virossa sekä tukee Etelä-Korean, 
Malawin ja Papua Uuden-Guinean luterilaisia kirkkoja.

Kummitoiminta
SLEY aloitti varsinaisen kummitoiminnan kesällä 2005 Keniassa ja 
Sambiassa. Vuoden 2005 lopulla kummeja oli yli sata. Pienimuo-
toista kummitoimintaa SLEY:llä on ollut aikaisemminkin. Kummi-
toiminnassa keskeistä on tasa-arvon edistäminen.

Länsi-Keniassa kummitoiminta keskittyy aidsin vuoksi orvoiksi 
jääneiden lasten tukemiseen. Kummilapset pysyvät omien yhtei-
söjensä täysivaltaisina jäseninä. Täysin vailla huoltajaa olevat 
lapset sijoitetaan uusiin perheisiin. Tuettavat lapset valitsee kirkon 
orpotoimikunta ja joka kodissa vierailee kuukausittain koulutettu 
kirkon sosiaalityöntekijä varmistamassa lapsen hyvinvoinnin. Keni-
assa tuetaan myös Masai-alueen nuoria tyttöjä, jotka pakenevat 
laittomia avioliittoja ja ympärileikkauksia. Tytöille on perustettu 
turvakoti, josta käsin he voivat käydä koulua.

Sambian kummitoiminnassa tuetaan sambialaisten lasten kou-
lunkäyntiä. Osa lapsista on orpoja, osa taas tulee köyhistä perheistä, 
joilla ei ole muuten varaa kouluttaa lapsiaan. Paikalliset kirkon 
työntekijät huolehtivat yhteyksistä koteihin, lapsiin ja kouluihin.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry (SLEY)
Postiosoite: Lastenkodinkuja 1, PL 184, 00181 Helsinki
Puhelin: 09-251 390 Fax: 09-251 39270
Internet: www.sley.fi

Maksut
Kummimaksu on 10–30 euroa/kk. Maksun voi maksaa kuukausit-
tain, vuosittain tai kertalahjoituksena. Maksut ohjataan yhteiseen 
kassaan, josta varat tasataan kullekin ohjelmassa mukana olevalle 
lapselle tarpeen mukaan. 

Yhteydenpito
Kummille lähetetään kummilapsen kuva, perustiedot ja kuulumi-
sia sekä yleistietoa SLEY:n työstä. Kummilapselle voi kohdemaan 
yhteyshenkilön kautta lähettää kirjeitä ja kortteja. Kummi voi myös 
tulla katsomaan kummilastaan sovittuaan asiasta yhteyshenkilön 
kanssa.

Miten pääsee mukaan?
Kummiksi voivat yksityishenkilöiden lisäksi ryhtyä esimerkiksi yri-
tykset ja yhteisöt, ryhmät, toimintapiirit ja luokat. Ellet halua nimet-
tyä kummilasta, voit ryhtyä koko orpotyön kummiksi. Kummiksi 
pääsee ottamalla yhteyttä kummitoiminnan yhteyshenkilöihin: 
Kenia, orpolapset: Antti Saarenketo,  antti.saarenketo@sley.fi; Kenia, 
Masai-tytöt: Anna-Riitta Holmström, anna-riitta.holmstrom@sley.
fi; Sambia: Annikki Erelä, erela@zamnet.zm.

>>  Järjestö on allekirjoittanut kummitoiminnan eettiset ohjeet.
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Suomen Lähetysseura
Suomen lähetysseura on evankelis-luterilaisen kirkon 
lähetysjärjestö, joka on tehnyt ja tukenut koulutus-, ope-
tus- ja sosiaalityötä eri puolilla maailmaa yhteistyössä 
paikallisten kirkkojen kanssa vuodesta 1859 lähtien. 
Lähetysseuralla on Suomessa lähes 150 työntekijää ja 
ulkomailla yli 200 työntekijää yli 20 maassa. Kummilapsi-
toimintaa Lähetysseura on tehnyt vuodesta 1988 lähtien. 

Kummitoiminta
Kummilapsitoiminta on kanava, jonka kautta parannetaan lasten 
asemaa kaikkialla maailmassa. Suomen Lähetysseuran kummi-
lapsitoiminnalla halutaan rakentaa lapselle mahdollisuus koulun-
käyntiin ja parempaan elämään. Toiminnalla tuetaan erityisesti 
kehitysmaan varattomien perheiden lasten koulunkäyntiä. Kummi-
toimintaa tuki vuonna 2005 yli 2300 kummia tai kummiryhmää.

Kummilapsiohjelmassa olevat lapset saavat avustusta koulu- tai 
päiväkotikuluihin. Myös lasten muita elinkustannuksia ja ympä-
röivää yhteisöä tuetaan kunkin maan tarpeiden ja olosuhteiden 
mukaan. Avun tarpeessa olevat lapset ovat eri-ikäisiä, aina päiväko-
tilapsista opiskelijoihin.

Kummilapsiohjelma toteutetaan eri maissa yhteistyössä pai-
kallisen kirkon, koulun ja viranomaisten kanssa. Kummiohjelmaa 
ohjaa ja valvoo paikallinen kummikomitea ja/tai kummiyhdyshen-
kilö, joka on yleensä Lähetysseuran työntekijä. Lapset valitaan kum-
miohjelmaan varattomuuden perusteella. Lasta, hänen perhettään 
ja koko yhteisöä tuetaan kokonaisvaltaisesti.

Kummilapsityötä tehdään Angolassa, Botswanassa, Etiopiassa, 
Israelissa, Kiinassa, Kolumbiassa, Namibiassa, Nepalissa, Palestiina-
laisalueilla, Senegalissa, Tansaniassa, Thaimaassa ja Venezuelassa.

Suomen Lähetysseura
Postiosoite: PL 154, 00141 Helsinki 
Puhelin: (09) 1297 201 ja (09) 1297 202 Fax: (09) 1297 337 
Internet: www.mission.fi/kummilapsitoiminta

Maksut
Kummitoiminnan kuukausimaksut on määritelty lasten tarpeiden 
ja maan olosuhteiden mukaan. Kummi maksaa tietyn summan kuu-
kaudessa (20–50 euroa/kk) lasten kulujen kattamiseksi. Kummituki 
maksetaan Lähetysseurasta paikallisen kirkon kautta oppilaitoksiin. 
Kummina voi tukea nimettyä lasta, kokonaista lapsiryhmää (koulua, 
päiväkotia, lastenkotia) tai kummihanketta. Yksittäisen lapsen tuki 
kohdistuu lapsen koulukustannuksiin. Kummikoulutuki kohdistuu 
koko ryhmän hyväksi. 

Kummiyhdyshenkilö yhdessä kummikomitean kanssa valvoo 
tuen kanavoitumista oikeaan kohteeseen. Kummina oloaika mää-
räytyy lapsen iän ja luokkatason mukaan, mutta kummin toivotaan 
tukevan lasta ainakin kahden vuoden ajan. 

Yhteydenpito
Kummi saa lapsesta tai luokasta valokuvan ja perustiedot sekä 
kummiyhdyshenkilön yhteystiedot. Lapselle tai luokalle voi lähet-
tää postia kummiyhdyshenkilön kautta. Hän myös välittää lasten 
kirjeet kummeille. Paikallisen kulttuurin ja olosuhteiden tuntijana 
yhdyshenkilö suojaa kummia ja lasta kulttuurien erilaisuudesta 
johtuvilta väärinkäsityksiltä. Kummiyhdyshenkilö lähettää kaksi 
kertaa vuodessa yhteiskirjeen kummeille. Kummit saavat vuosittain 
myös Yhteys-tiedotteen, jossa kerrotaan kummityön kuulumisia. 

Miten pääsee mukaan?
Kummina voi olla yksittäinen henkilö, perhe, ryhmä, seurakunta 
tai yhteisö. Kummiksi pääsee täyttämällä liittymislomakkeen, joka 
löytyy muun muassa kummitoiminnan kotisivulta. 

>>  Järjestö on allekirjoittanut kummitoiminnan eettiset ohjeet.
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Suomen World Vision
Suomen World Vision on vuonna 1983 perustettu kristil-
lis-humanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö. Järjestö toi-
mii  kehitysmaiden yhteisöjen pitkäjänteisenä kumppanina. 
Sen tavoitteena  on parantaa  pysyvästi lasten elinoloja ja 
edistää lasten oikeuksia. 

Kaikki kummihankkeet ovat puhtaasti suomalaisia 
projekteja. Hankkeiden toteutuksesta vastaa paikallinen 
sisartoimisto yhdessä Suomen World Visionin kanssa. 

Suomen World Vision on Ulkoministeriön kumppa-
nuusjärjestö ja osa kansainvälistä World Visionia, joka 
on maailman suurin kummilapsijärjestö ja merkittävä 
humanitaarisen avun toimittaja.  

Kummitoiminta 
Suomen World Visionin kummilapsihankkeet sijaitsevat Intiassa, 
Keniassa, Kolumbiassa, Perussa ja Ugandassa. Vuonna 2005 suoma-
laisia kummeja oli noin 5 000.

World Vision -kummius on kehitysmaan lapsen elämää ja koko 
hänen yhteisöään muuttava asia. Kun lapsi saa kummin avulla 
mahdollisuuden hyvään terveyteen ja koulunkäyntiin, hänen tie-
tonsa ja taitonsa auttavat koko yhteisöä kehittymään. 

Kummihankkeissa edistetään lasten terveyttä ja ravitsemusta, 
luodaan edellytykset koulunkäynnille ja tuetaan perheiden elin-
keinotoimintaa. Lapset ja heidän vanhempansa saavat koulutusta 
muun muassa tavallisimmista tartuntataudeista, monipuolisesta 
ruokavaliosta, hankkeiden suunnittelusta ja lasten oikeuksista. 
Tavoitteena on puuttua sekä köyhyyden ilmenemismuotoihin että 
sen syihin ja saada näin koko yhteisössä aikaan pysyvä muutos 
parempaan. Rahat ohjataan aina yhteisölle, ei suoraan lapselle.

Hankkeet kestävät kymmenisen vuotta. Yhteistyö alkaa yleensä 
siitä, kun paikallinen kehitysmaan yhteisö pyytää World Visionin 
apua. Tämän jälkeen kylän valitsemat edustajat yhdessä World 
Visionin kanssa määrittelevät keskeisimmät tarpeet ja tavoitteet. 
Kyseessä on aina paikallisten oma hanke, jossa World Visionilla 
on kouluttajan ja tukijan rooli. Hanke päättyy silloin, kun lasten 
tulevaisuus kyseisellä alueella on turvattu ja yhteisöllä on riittävät 
edellytykset rakentaa tulevaisuuttaan kestävälle pohjalle. 

Suomen World Vision 
Postiosoite: Yrjönkatu 23 B 24, 00100 Helsinki 
Puhelin: (09) 681 8300 Fax: (09) 6818 3033
Sähköposti: asiakaspalvelu@worldvision.fi
Internet: www.worldvision.fi ja www.kummi.fi   

Suomen World Visionin työntekijä tekee vähintään joka toinen 
vuosi seurantamatkan hankealueelle. Myös kummin on mahdol-
lista itse vierailla hankkeessa. Lisäksi jokaisesta hankkeesta ja niissä 
saavutetuista tuloksista raportoidaan säännöllisesti viranomaisille, 
kuten Suomen ulkoasiainministeriölle ja Euroopan Unionille.

Maksut 
Kummimaksuvaihtoehdot ovat 25 €, 30 € ja 35 euroa kuukaudessa. 

Suomen World Vision käyttää saamistaan avustuksista 76 % 
ulkomaan hankkeisiinsa ja 4 % kotimaan tiedotukseen ja vaikutta-
mistoimintaan. Yleishallinnon osuus on 8 %, varainhankinnan 8 % 
ja hanketyötä tukevien toimintojen 4 %. 

Yhteydenpito
Kummisuhteen aluksi kummi saa muun muassa kummilapsen 
valokuvan, hänen henkilötietonsa ja kirjeenvaihto-osoitteensa 
sekä tarkan kuvauksen hankkeesta, jossa kummilapsi ja hänen 
perheensä ovat mukana. Noin kolmen kuukauden kuluttua tästä 
saapuu esittelykirje, jossa lapsi kertoo tarkemmin itsestään. Lisäksi 
kummille lähetetään joka vuosi lapsen kehityksestä ja hankkeen 
etenemisestä kertova vuosiraportti, jossa on uusi valokuva lapsesta 
ja lyhyt viesti tai piirros. Kummi voi myös vierailla kummilapsen 
luona. Tällöin tulee ottaa yhteys Suomen World Visionin toimistoon 
vähintään kaksi kuukautta ennen lähtöä. 

Miten pääsee mukaan?
Suomen World Visionin nettisivulla www.kummi.fi on mahdollista 
ryhtyä kummiksi valitsemalleen lapselle heti. Kummiksi voi ryhtyä 
myös lähettämällä tekstiviestin (ohjeet nettisivulla) tai soittamalla 
asiakaspalveluun, puhelin (09) 681 8300. 

>>  Järjestö on allekirjoittanut kummitoiminnan eettiset ohjeet. 
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Toivon tähti –
 Hoppets Stjärna

Toivon Tähti kuuluu kansainväliseen Star of Hope Inter-
national nimiseen avustusjärjestöön. Järjestön toiminta 
noudattaa kristillisiä arvoja. Järjestö pyrkii auttamaan 
kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa eläviä ihmisiä riip-
pumattomuuteen, sekä osallistumaan sellaisten kehi-
tysprosessien käynnistämiseen, jotka johtavat pysyviin 
muutoksiin ja oikeudenmukaiseen resurssien jakamiseen. 
Kansainvälinen Toivon tähti on perustettu vuonna 1966. 
Suomen Toivon tähti on toiminut vuodesta 1989.

Kummitoiminta
Toivon Tähden kummityön kohteita ovat muun muassa päiväkodit, 
koulut, esikoulut ja lastenkodit. Tavoitteena on antaa  laitoslapsille 
mahdollisuus itsenäiseen elämään. Yksittäisen lapsen kummit 
antavat säännöllistä tukea yhdelle lapselle. Sydänkummit osal-
listuvat tietyn hankkeen tukemiseen. Projektikummit puolestaan 
tukevat tietyn projektin rakennus- tai kunnostustyötä. Yhtenä kum-
mitoiminnan muotoa ovat kylien kehitysohjelmat, joissa tähdätään 
koko kylän omavaraisuuden kehittämiseen.

Suomen Toivon tähdellä on kummitoimintaa Argentiinassa, Bra-
siliassa, Kolumbiassa, Haitilla, Trinidadilla, Filippiineillä, Ghanassa, 
Keniassa, Latviassa, Liettuassa, Valkovenäjällä, Venäjällä ja Kiinassa. 
Kummeja on noin 2000.

Toivon tähti ry – Hoppets Stjärna r.f.
Postiosoite: Nisulsvägen 4,
64610 Ylimarkku
Puhelin: (06) 225 3698 Fax: (06) 225 3491
Sähköposti: finland@starofhope.org
Internet: www.starofhope.org

Maksut
Yksittäisen lapsen kummimaksu on vähintään 24 euroa/kk, sydän-
kummi, projektikummi-, ja katastrofikummimaksu vähintään 17 
euroa/kk. Maksua voi suorittaa vuosittain, puolivuosittain, neljän-
nesvuosittain tai kuukausittain. 

Yhteydenpito
Uudet yksittäisten lasten kummit saavat ensisijaisesti valokuvan 
lapsesta tai perheestä sekä taustatietoa maasta ja projektista. 
Kerran kuukaudessa kaikki kummit saavat tietoa Toivon Tähden 
toiminnasta ja kaksi kertaa vuodessa yksittäisten lasten kummit 
saavat henkilökohtaisen kirjeen kummilapseltaan. Kummilapsille 
voi myös kirjoittaa suoraan englanniksi.

Miten pääsee mukaan?
Kummiksi pääset ottamalla yhteyttä Toivon Tähteen, käymällä 
kotisivuillamme www.starofhope.org tai lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen finland@starofhope.org Kummitoiminnasta vastaavat 
Heidi Laitinen, Brage Pörtfors ja Arne Cederberg.
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Yhteiset Lapsemme
Yhteiset Lapsemme ry on vuonna 1988 perustettu valta-
kunnallinen, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton 
lastensuojelujärjestö. Toiminnan tavoitteena on edistää 
maahanmuuttajalasten, ulkomailta Suomeen adoptoitu-
jen lasten, maamme etnisiin vähemmistöihin kuuluvien 
lasten sekä muista syistä monikulttuuristen lasten ase-
maa Suomessa. Yhdistys harjoittaa myös kummitoimintaa, 
sekä lähialue- ja kehitysyhteistyötä. 

Kummitoiminta
Kummitoiminnan tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria ihmisar-
voiseen ja hyvään elämään järjestämällä mahdollisuuksia koulun-
käyntiin ja asumiseen. Yhteistyö yhdistyksen ensimmäisen kummi-
kohteen kanssa aloitettiin vuonna 1989. Yhdistyksellä on nykyään 
kummikohteet Boliviassa, Intiassa ja Kolumbiassa. Kummeina 
voivat toimia yksityiset ihmiset tai yhteisöt. Kummeja yhdistyksellä 
on tällä hetkellä noin 50. 

Yhteiset Lapsemme ry
Yhteyshenkilö: Anja Wikstedt
Postiosoite: Mikonkatu 20 B 12, 00100 Helsinki
Puhelin: (09) 2600 331 Fax: (09) 2600 331
Sähköposti: yhteiset.lapsemme@co.inet.fi 

Maksut
Kummimaksuilla rahoitetaan lasten ja nuorten koulutusta, tervey-
denhoitoa sekä asumista. Rahoista lähetetään vähintään 85% koh-
demaiden yhteistyöjärjestöille. Kummimaksut ovat kohdemaasta 
riippuen 10-14 euroa kuukaudessa. 

Yhteydenpito
Kummit saavat kahdesti vuodessa kummikirjeen. Kirjeissä kerro-
taan lasten elämäntilanteista, kohdemaiden yhteistyökumppanei-
den toiminnasta sekä kohdemaiden olosuhteista. 

Miten pääsee mukaan?
Kummiksi voi ryhtyä ottamalla yhteyttä Yhteiset Lapsemme ry:n 
toimistoon tai yhdistyksen kotisivujen kautta. Kummitoiminnasta 
kiinnostuneet saavat ilmoittautumislomakkeen, joka palautetaan 
yhdistyksen toimistolle. Alle 18-vuotiaiden tulee saada lomakkee-
seen huoltajan allekirjoitus.

>>  Järjestö on allekirjoittanut kummitoiminnan eettiset ohjeet. 


