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Rakkaat Senegalin lasten ja nuorten kummit  
 
Lämpimät terveiset täältä Senegalista.  
Kummityön vastuuhenkilö Niokhor Sènen apuna 
tällä kertaa on allekirjoittanut Lasse Lampinen, 
läntisen Afrikan ja Ranskan työn aluepäällikkö, 
joka tuuraa kummityön koordinaattoreiden 
työssä keväällä jatkavaa Anni Takkoa, joka tällä 
hetkellä on vielä kieliopintojen parissa täällä 
Senegalissa. Työ jatkuu väliaikaisjärjestelyistä 
huolimatta hyvin.  
 
 
Vierailut seurakuntiin ja kummioppilaiden sekä 
heidän vanhempiensa tapaamiset syys-
lokakuussa 2016  
 
Syksyn normaaliin työnkiertoon kuuluvat 
kierrokset seurakunnissa sekä keskustelut 
kummioppilaiden vanhempien ja huoltajien 
kanssa. Tällä kertaa keskusteluissa normaaleiden 
asioiden lisäksi oli Lähetysseuran uuden 
strategian vaikutukset kummiohjelmaan 2017–
2022. Lisäksi aiheena oli lasten kohtaama 
väkivalta, kouluvaikeudet ylipäätään ja 
vanhempien rooli niiden ehkäisemisessä. 
Koulusta poisjääntejä aiheuttavien raskauksien 
määrä myös puhutti.  
 

 
Kuva 1 Kummityön tapaaminen Mbourin seurakunnassa 

 

 
 
 
 
 
 
Lasten seurakunnalliset esikouluryhmät  

Toisena kohteena kierroksilla olivat lasten 
seurakunnalliset esikouluryhmät ja niistä 
vastaavat seurakuntien vastuuhenkilöt kuudessa 
seurakunnassa. Luokkien opettajien kanssa 
käytiin läpi opetusmetodeja ja luokkien 
tavoitteita lapsien oppimisen kannalta. Kristillisen 
kasvatuksen tiimi järjesti yhden koulutuksen 
luokkien opettajille, missä aiheena oli lapsen 
oppimisen seuranta ja kannustaminen. 

Opetuksen alettua Niokhor Sène on kiertänyt 
jakamassa materiaalit luokkiin sekä 
varmistamassa opettajien läsnäolon. Opettajat 
koottiin vielä kerran yhteen ja keskusteltiin 
heidän läsnäolonsa merkityksestä lasten kasvulle.  
 

 
KUVA 2. Lasten esikoululuokan lapsia ja pienempiä sisaruksia Loul 
Ndoundourin seurakunnassa 

 
Naisten ammattikoulu Fatickissa   
 
Naistyön keskuksesta näyttää tulevan merkittävä 
toimija Fatickin läänissä. Ensimmäisenä vuonna 
31 tyttöä ilmoittautui kouluun ja kiinnostus 
opintoja kohtaan jatkuu.  
 
Naisten ammattikoulun ensimmäisen vuoden 
opintoihin kuuluu perusopinnot sekä käsityön 
että kotitalouden saralla, toisen vuoden opiskelija 
valitsee näistä toisen pääaineekseen, ja suorittaa 
kolmantena vuonna näyttötutkinnon 
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valitsemastaan pääaineesta.  Kotitalous käsittää 
ruoanlaiton, leivonnan ja tarjoilun opetusta, 
ravintotietoa ja kotitaloustekniikkaa.  Käsityön 
erikoistumisohjelma sisältää opetusta kankaan 
värjäyksestä ja antaa taidot vaatteiden ompelusta 
mittojen mukaan eli kankaan leikkauksen ja 
ompelun osaamisen.  Opetusta annetaan sekä 
aamu- että iltapäivisin siten, että työssä käyvät 
tytöt tulevat iltapäivätunneille.   

 

Kuva 3 Naisten ammattikoulun opiskelijoita kaavoja piirtämässä 
Fatickissa 

Ohjelma ehkäisee maaltamuuttoa ja 
ennenaikaisia avioliittoja.  Se ehkäisee tyttöjen ja 
nuorten naisten syrjäytymistä sekä vahvistaa 
heidän asemaansa yhteiskunnassa. Jo 
valmistuneista osa on päässyt työhön ravintolaan, 
osa on perustanut oman ompelupajan, osa on 
saanut työpaikan kokeneemman räätälin 
ateljeessa.   

Erityisterveiset lähetettiin koulua tukeville 
kummeille opiskelijoilta.   
 
Kokeiden tuloksia 
 
Alakoulusta yläkouluun pääsyn takaavaan 
loppukokeeseen osallistui tänä vuonna 18 
oppilasta ja 14 heistä pääsi kokeista läpi.  
Yläkoulun vastaavaan päättökokeeseen osallistui 
puolestaan 22 ja heistä 19 pääsi läpi.  
Lukiosta yliopistoon yrittäneitä oli 24 ja 13 pääsi 
aloittamaan opintojaan. 
 

 
Kuva 4 Yliopisto-opiskelija Phoebe Diouf kummiohjelmasta 

 
Lasten Pankki  
Lasten Pankin rahoituksella seurakuntien 
vastuuhenkilöille toteutetussa koulutuksessa 
käytiin läpi lastensuojelun perusteita kirkon 
työssä. Osallistujia oli kuutisenkymmentä ja 
keskustelu erittäin vilkasta iltoja myöten. Kirkon 
työntekijät sekä opettajat tarvitsevat asiallista 
koulutusta lasten oikeuksista sekä vanhempien 
velvollisuuksista, jotta lapset saisivat olla lapsia 
tarpeeksi pitkään. Senegalissa lasten oikeudet on 
kirjattu lakiin, mutta lain toteutumista seurataan 
vain vähän.  
 
Kiitos teille! 

 
Kouluvierailuilla rehtorit ja opettajat ovat 
kiitelleet kirkon kummityötä ja lähettävät 
kiitoksensa teille kummeille sinne Suomeen. Niin 
opettajat kuin vanhemmatkin ymmärtävät 
koulunkäynnin tärkeän merkityksen 
vähävaraisten lasten syrjäytymisen 
ehkäisemisessä.  

Jumala siunatkoon teitä, rakkaat kummit, 
työssänne Senegalin lasten ja nuorten paremman 
tulevaisuuden hyväksi.   
Kummityön paikallinen vastuuhenkilö, 
Niokhor SENE 

 
Niokhor Sène (vastuuhenkilö),  
sähköposti: elsparrainage@gmail.com 
Lasse Lampinen (aluepäällikkö)  
sähköposti: lasse.lampinen@felm.org 
 
Kummityön toimiston osoite 
ELS/Parrainage 
B.P. 9, 23600 Fatick, SENEGAL 
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