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Hyvät Senegalin lasten ja nuorten kummit,
Toivottavasti voitte hyvin, vaikka ajat ovat nyt poikkeukselliset ja haasteelliset koko maailmassa. Näin on
myös Senegalissa ja koko Länsi-Afrikassa, josta jouduin valitettavasti tiimini kanssa toistaiseksi palaamaan
Suomeen.
Vaikka kaikkien työt toteutuvat nyt etänä, vankkumaton työ Senegalin lasten ja nuorten hyväksi myös näinä
vaikeina aikoina jatkuu. Parhaillaan työstämme suunnitelmaa, kuinka voimme Senegalin luterilaisen kirkon
kanssa tässä tilanteessa tukea lapsia ja nuoria, kun koulunkäynti ja oppiminen ovat myös vaikeutuneet.
Tämän globaalin kriisin keskellä olemmekin paikallisten kollegoidemme kanssa iloinneet teknologian avusta
yhteydenpidossa! Vaikka uutisvirta on jo pitkän aikaa täyttynyt koronapainotteisista artikkeleista, haluan
jakaa teille jotain tärkeää ja ikimuistoista, jonka pääsin alkuvuodesta kokemaan kummityön saralla.

Kummityön matkalla pohjoisessa
Maaliskuun ensimmäisellä viikolla pakkasimme auton kummikoordinaattori Niokhor Sènen kanssa ja
suuntasimme Senegalin pohjoisosaan kummityön vierailujen merkeissä – edessä olisi satoja kilometrejä ja
varsin helteiset oltavat! Matkamme tarkoituksena oli tavata seurakunnissa niin oppilaita kuin heidän
vanhempiaan ja kuulla viimeisiä kuulumisia opintojen saralta sekä mahdollisia kehittämistoiveita jatkoa
varten.
Ensimmäisenä suuntasimme Saint-Louis’n
kaupunkiin, jossa tapasimme seurakunnassa
nuoria ja heidän vanhempiaan. Vanhemmat
olivat
iloisia
lastensa
hienosta
koulumenestyksestä, ja nuorilla olikin jo paljon
suunnitelmia tulevaisuutta varten.
Saint-Louis’ssa lukion viimeistä luokkaa käyvä
Anta Dioup on melko varma omista
suunnitelmistaan. ”Rakastan ranskan kieltä ja
kirjallisuutta, etenkin modernia kirjallisuutta.
Haluan jatkaa opintojani niiden parissa lukion
jälkeen yliopistossa!”
Kuva 1. Lukiota päättävä Anta (vas.) ylpeän äitinsä Yacinen kanssa.

Kummimatkan yhteydessä Niokhor suoritti myös koulumaksuja ja keskustelimme seurakuntien
työntekijöiden kanssa kummityön kuulumisista. Kun nuorten opinahjot ovat ympäri maata, seurakunnilla on
tärkeä rooli perheiden tukemisessa ja yhteydenpidon varmistamisessa.
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Kuva 2 Saint-Louis'n seurakunnan työntekijöitä yhdessä kummiohjelmassa mukana olevien perheiden kanssa.

Saint-Louis’n antoisan päivän jälkeen suuntasimme edelleen kohti pohjoista, seuraavaksi Ndioumiin. Ndioum
sijaitsee aivan Mauritanian rajalla, ja tunnetaan kuumuudestaan. Ndioumiin matkatessamme teiden varsilla
komeili riisiviljelmiä, aurinkopaneelipeltoja ja tuulen kuljettamia hiekkadyynejä. Kuumuuden keskellä
muistin, kuinka tosiaan olemme Sahelin vyöhykkeellä.
Ndioumissa kokoonnuimme yhdessä ulos kirkon rakennuksen luoman varjon alle. Keskustelimme pitkään
vapaamuotoisesti nuorten kanssa, ja heillä oli paljon tärkeitä ja ajankohtaisia näkemyksiä Senegalista. Osalle
tärkeää olisi saada nähdä enemmän äidinkielistä opetusta julkisella sektorilla. Tutkimuksetkin tähän
rohkaisevat, ja Senegalin valtio yhdessä monien järjestöjen, mukaan lukien Suomen Lähetysseuran, kanssa
tätä työtä edistää. Lisäksi nuorten toiveissa oli saada nähdä entistä itsenäisempi Senegal, jossa uudet
sukupolvet aktiivisesti kehittäisivät maataan kestävään suuntaan. Vanhemmat ja nuoret lähettivät paljon
terveisiä kummeille, ja halusivat painottaa, kuinka suuri apu kummityön tuki heille on!

Kuva 3. Hawa Bâ valmistuu myös pian lukiosta.

Kuva 4. Kokoontuminen Ndiuomissa.
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Hiekkateitä ja kauniita maisemia matkalla Linguèreen
Ndioumista jatkoimme matkaa vielä kolmanteen, ja viimeiseen kohteeseen Linguèreen. Saimme Ndioumissa
pastori Ousmane Diopilta vinkin voittaa aikaa ja välimatkaa valitsemalla suoremman, pienistä hiekkateistä
koostuvan reitin – tartuimme mahdollisuuteen välittömästi! Ajomatka oli jännittävä, ja ajoimme lukuisten
pienten kylien läpi upeita avaria ja laajoja maisemia ihaillen.

Linguèressä tapasimme myös seurakunnan tiloissa joukon nuoria ja heidän vanhempiaan. Vanhemmat
kertoivat, kuinka monet arjen haasteet luovat huolta lasten koulutien varmistamisesta, ja siksi kummityö on
ollut heille merkittävä tuki ja tulevaisuuden mahdollistaja vuosien ajan.
Vaikka elämme nyt vaikeita ja hyvin järisyttäviä aikoja, nämä hetket ja yhdessä kuljetut kilometrit
muistuttavat meitä, että vielä tulee aika
uusien
kohtaamisten
ja
jälleennäkemisten!
Juuri näinä hetkinä tarvitsemme
toisiamme, rajat ylittävää tukea ja
rohkaisun sanoja. Toisistamme nyt etänä
huomaamme, kuinka arvokkaita yhteiset
hetket ovat, mutta niiden aika tulee
vielä.
Haluan kiittää teitä, että olette tällä
polulla mukana kanssamme edistämässä
kaikille reilua ja mahdollisuuksia täynnä
olevaa maailmaa!
Kuva 4. Satojen kilometrien jälkeen Niokhorin kanssa, kiitollisina kaikista
kohtaamisista!
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Suuri kiitos teille kummeille!
Rakkaat kummit, Jumala siunatkoon teitä työssänne Senegalin lasten ja nuorten paremman tulevaisuuden
hyväksi. Kiitos, että mahdollistatte koulunkäynnin Senegalin lapsille ja nuorille!
Parhain terveisin,
Niokhor Sène, Hannele Tulkki-Williams sekä Senegalin lapset ja nuoret
hannele.tulkki@felm.org

Postitusohjeet:
Kiitos postia lähettäneille kummeille. Jos mahdollista, liittäkää kirjeeseen tai pakettiin oma osoitteenne
(kaikkein mieluiten sähköpostiosoite), jotta voin ilmoittaa ja kiittää paketin perilletulosta. Kummioppilaille
voi lähettää tervehdyksiä ja pieniä paketteja Suomesta. Lähetä mieluiten pieniä, monelle lapselle
jaettavissa olevia asioita, kuten kyniä, tarroja, kiiltokuvia, hiuspampuloita jne. Myös kuvat Suomesta
ilahduttavat lapsia.

ELS/ Parrainage
B.P. 9
23600 Fatick
SENEGAL
Postin sijaan voi myös tehdä lahjoituksen Lähetysseuran Lasten Pankkiin, jonka avulla voimme tukea koko
lapsiryhmää ja yhteisöä. Lahjoita tili- ja viitetiedoin:
Maksun saaja:
IBAN:
Tiedonantoihin merkintä:

Suomen Lähetysseura
FI38 8000 1400 1611 30
Lasten Pankki

verkossa:

www.suomenlahetysseura.fi/lahjoita

Seuraa työtämme myös facebookissa: Suomen Lähetysseura Läntisessä Afrikassa
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