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Koulutus - Avain parempaan tulevaisuuteen!

Kummityö



Tervehdys kummityön 
saralta!
Jokaisella lapsella on oikeus 
oppia
Kenialaiset yhteistyökumppa-
nimme Yalassa ja Murangassa 
tekevät tärkeää työtä huolehties-
saan lastenkodin lasten turval-
lisuudesta, ravinnosta, terveydestä 
sekä koulutuksesta. Seed ry:n 
kummityö tukee yhteistyökump-
paneitamme työssään heikossa 
asemassa olevien lasten perustar-
peista huolehtimiseksi.

Mitä kummityö on?
Seed ry:n kummityön kautta 
tuetaan Yalan ja Murangan las-
tenkotien lasten koulutusta ja 
hyvinvointia. Taloudellisella tuella 
maksetaan lasten koulumaksuja, 
-pukuja, -kirjoja ja -tarvikkeita 
sekä ruokakuluja ja mm. vält-
tämättömiä hygieniatarvikkeita. 
Keniassa koulunkäynti on kallista. 
Pienten peruskoululaisten koulu-
maksut ovat vielä edullisempia, 
mutta luokka-asteen kasvaessa 
myös koulutuksen hinta nousee. 

“Taloudellisella tuella maksetaan 
lasten koulumaksuja, -pukuja, 
-kirjoja ja -tarvikkeita sekä 
ruokakuluja ja mm. välttämät-
tömiä hygieniatarvikkeita.“

Lastenkodissa lapsia on myös 
huomattavasti enemmän, kuin 
tavallisessa perheessä, joten kulut 
nousevat suuriksi. Kaikkien las-
ten kouluun pääsemiseksi Ya-
lassa onkin perustettu lastenkodin 
yhteyteen peruskoulu, jossa lasten-
kodin lapset opiskelevat yhdessä 
kylän muiden lasten kanssa. Seed 
ry haluaa omalta osaltaan auttaa, 
sillä jokainen lapsi ansaitsee mah-
dollisuuden oppia.

Kummina oleminen on kas-
vattava kokemus
Kummius on koskettava komenus. 
Sen voi vaikka ilmaista erään kum-
mikannattajan ajatuksin: On ollut 

hienoa kannattaa nuorta hänen 
opiskeluissaan ja tukea elämässä 
eteenpäin. Antaa nuorelle ih-
miselle mahdollisuus parempaan 
elämään! Vaikka se joskus oli 

taloudellisesti haastavaa niin 
kyllä se on ollut ehdottomasti sen 
arvoista!

Yalan Riennas lastenkodin ja Furaha Seed Academyn lapsia ja nuoria vi-
ettämässä aikaa yhdessä. Lastenkoti ja koulu yhdessä luovat mahdollisuuden 
asua ja opiskella turvallisesti hyvissä olosuhteissa.



Tule koulutuskummiksi! 
Anna nuorelle mahdollisuus!
Kuten lastenkodissa kasvaneiden 
jo aikuistuneiden nuorten tari-
noista tiedetään, moni upea nuori 
on saanut tukea oman paikkansa 
löytämiseen yhteiskunnassa ja 
omassa yhteisössään kummityön 
tuen avulla. Pitkäjänteinen työ 
on antanut meille mahdollisu-
uden seurata pienten koululaisten 
kasvua nuoriksi aikuisiksi, joilla 
on ammatti ja oma perhe. Ilman 
mahdollisuutta koulunkäyntiin, 
eivät elämäntilanteet tänä päivänä 
välttämättä olisi yhtä onnellisia.
Yli vuoden kestänyt pandemi-

atilanne jatkuu edelleen vaikeana 
Keniassa ja on vaikeuttanut paljon 
myös Murangan ja Yalan lastenko-
tien elämää. Paikallisten yhteistyö-
kumppaneidemme tukeminen yli 
vaikeiden aikojen onkin nyt jopa 
entistä tärkeämpää.

“Pitkäjänteinen työ on antanut 
mahdollisuuden seurata pienten 
koululaisten kasvua nuoriksi ai-
kuisiksi, joilla on ammatti ja oma 
perhe”

Jokaisella lapsella on oikeus 
turvalliseen elinympäristöön sekä 

koulunkäyntiin. Lähde mukaan 
tekemään töitä näiden lasten ja 
nuorten onnellisemman tulevaisu-
uden puolesta!
Lisätietoa toiminnastamme: www.
seed.fi
Jos haluat mukaan kummiksi, ota 
yhteyttä: info@seed.fi

Lastenkoti ja sen tarjoama huo-
lenpito, arvot ja koulutus antavat 
hyvän perustan lasten ja nuorten 
elämälle. Lastenkodissa vietetyn 
ajan jäädessä kerran taakse näille 
kaikille on käyttöä. Elämän haas-
tellisuus yhteiskunnassa, jossa 
turvaverkosto koostuu läheisistä 
ihmisistä, tulee pian vastaan. Arvot 
punnitaan ja osaaminen joutuu 
koetukselle.
Iloksemme olemme saaneet todis-
taa sen, että elämä kantaa! Suurin 
osa näistä nuorista menestyy 
elämässään hyvin, ellei jopa erino-
maisesti. Useampi heistä on kou-
luttautunut opettajaksi, joku toimii 
kirjanpito tehtävissä, ravintola-
alan osaajana jne. 
Helmenä kaikkien joukossa, jos 
jonkun voi nostaa esille, on ehkä 
George Ouma, nuori joka on 
edennyt niin pitkälle, että luennoi 
Etelä Sudanin pääkaupungin 
Juban yliopistossa.
Näitä ”Menestystarinoita” on 
useita! Pitkäjänteinen työ ja tuki 
on mahdollistanut monen lapsen ja 
nuoren opiskelut, antanut mahdol-
lisuuden turvattuun elämään, jossa 
luotettavat, aina läsnä olevat van-
hemmat ihmiset ovat olleet tukena 

ja turvana, ohjaten elämässä eteen-
päin. Jokainen kummivanhempi 
yhtenä heistä!
Lähellä Yalan keskustaa, kävely-
matkan päässä Ulumbissa, on 
tukikohta jonne nuoret ovat terve-
tulleita lomillaan ja jonne he voivat 
aina palata. Vahva yhdyssside 
kodin henkilökunnan ja nuorten 
välillä säilyy.

Missä aikuistuneet 
kummilapset ovat nyt?

Yalan koulun apulaisprojektipäällikkö 
Tom Joseph keskustelemassa lasten-
kodin jo jättäneiden ja elämässä 
eteenpäin siirtyneiden nuorten kanssa 
heidän vieraillessaan Yalassa.



Seed ry
Kuusistonlinnantie 1 D 24, 00900 
Helsinki
info(at)seed.fi, www.seed.fi
+358 44 97 67 564, julkaisut
www.facebook.com/SEEDry 

Pankkiyhteys: Osuuspankki, 
Ruoholahti:
Jäsenmaksutili: 
FI29 5789 0620 0143 38
Jäsenmaksuviite 1122 
(25€/vuosi)

Tuki ja lahjoitustili: 
FI82 5789 0620 0203 68 
Yala viite 2150
Muranga viite 1203
Uyoma viite 1465
Yleinen koulutustuki viite 1957

Koulutuksen, orpotyön ja yrittäjyyden kehittäminen Keniassa. Y-tunnus 25464733. Rekisterinumero 196.598.
Rahankeräyslupa (RA/2019/216) ajalle 9.6.2019-8.6.2021.

TOIMITAMME LAHJOITUKSINA SAAMAMME VARAT LYHENTÄMÄTTÖMINÄ PROJEKTIKOHTEISIIN!

“Mikä Viidenkympin Villitys”?
Viidenkympin Villitys on kävely 
Kambitin vammaisille tulevan 
Disability Care -toiminta-
keskuksen rakentamiseksi. 

Mikä Kambiti? Mikä Kenafin?
Kambiti sijaitsee valtatien Embu-
Nairobi (C71) varrella, jonkin 
matkaa ennen Magutanon 
kaupunkia. Suomalaisittain 
kyläpahanen, mutta tässä kylässä 
asuu suurempi määrä ihmisiä kuin 
muutamassa suomalaiskylässä 
yhteensä. Täällä Kambitissa 
on toiminut Seed ry:n tukema 
Kenafin orpokoti. 
Orpokoti perustettiin vuonna 
2009. Sen toiminnasta on 
vastannut paikallinen voimanainen 
Jane Kamau. Alussa koti koostui 
kymmenkunnasta hylätystä
lapsesta, jotka Jane oli ottanut 
huostaansa. Ajan saatossa 
lapsien lukumäärä on kasvanut 
ja tukitoiminta ulottunut 
orpolasten lisäksi paikallisiin 
vammaisiin ihmisiin. Aktiivinen 
avustustoiminta on mahdollistanut 
orpolasten ala-asteen koulutuksen, 
terveydenhuollon, ravinnon ja 
asumiskulujen kattamisen. 
Vuoden 2019 aikana laajentunutta 
toimintaa varten on perustettu 
hallitus, joka koostuu paikallisista 
aktiiveista ja orpokodin jo jättä-
neistä nuorista. 
Orpokodin yhteyteen ollaan 
nyt rakentamassa vammaisten 
toimintaa tukevaa Disability Care 
-toimintakeskusta. Niiden uusi 

Viidenkympin Villitys
Urheillen koulutusta Keniaan!

yhteinen tontti sijaitsee valtatien 
varrella. Paikalle on helppo 
liikuntarajoitteisenkin tulla. Tarve 
keskukselle on suuri. Vammaisten 
ihmisten mahdollisuudet kuntou-
tukseen, koulutukseen ja omaan 
toimintaan ovat Keniassa vähäiset.

Unelmamme/Tavoitteemme
Yhteistyökumppanimme tarvitse-
vat rakennusluvan , varoja aidata 
alue, sekä suorittaa tarvittavia 
hankintoja rakentamisen aloitta-
miseksi vaihe vaiheelta. Huone 
ja rakennus kerrallaan. Ja kuten 
tähänkin asti, ilman velkavipua!
Unelmiemme keskuksessa on 
tilat lastenkodin ja vammaistyö 
-keskuksen toiminnalle. Toimis-
to, lastenkodin asuntola, kokoon-
tumistila, tila hoitaa, kuntouttaa ja 
huoltaa vaikeastikin liikuteltavaa 
henkilöä. Ja unelma, jota emme 
uskalla vielä edes lausua ääneen: 
Oma kaivo!

Me kävelemme ja rohkaisemme 
sinua tukemaan kävelyämme 
0,1€/km. Pääkävelijän tavoite on 
kävellä keskimäärin 50km/viikko 
(tästä juontaa nimi ”Viidenkympin 
Villitys”) 18.1 - 20.6 välisenä 
aikana, eli yhteensä 22 viikkoa ja 
1.100km. Yhden tukijan panostus 
olisi kokonaisuudessaan 110€. Toki 
muullakin summalla saa lähteä 
tukemaan! 
Saavutetut kilometrit ilmoitetaan 
viikoittain “Urheillen koulutusta 
Keniaan” Facebook -sivulla.
Tuki kampanjalle Seed ry:n tilille 
FI82 5789 0620 0203 68,
viitteellä 2121. Tuki menee 
lyhentämättömänä projektiin!

Seuraa kampanjaamme! 
Päivitämme lisätietoja ja 
kerromme asiasta “Urheillen 
koulutusta Keniaan” Facebook 
-sivulla viikottain!


