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Hyvä kummi!
Namaste
Terveisiä Nepalin vammaisilta lapsilta ja nuorilta!

Kuulumisia Nepalista
Kauppasaarto Intian ja Nepalin rajalla, josta kerroin viime kirjeessä, purettiin vihdoin helmikuussa. Tämä oli suuri
helpotus, vaikka kaikkien tuotteiden osalta eivät markkinat ole vieläkään täysin normalisoituneet. Nepalin viime
kevään tuhoisan maanjäristyksen vuosipäivä oli 25.4. Maanjäristyksen jälkeen hätäapu saatiin tehokkaasti perille,
mutta jälleenrakentaminen on ollut hankalaa, paitsi kauppasaarron takia, myös poliittisista syistä johtuen. Nyt
maanjäristyksen vuosipäivänä on Nepalin hallitus saanut muodostettua ohjeet, joiden mukaan
jälleenrakentamista aletaan toteuttaa. Myös
Lähetysseura tulee olemaan
jälleenrakentamistyössä mukana. Jopa miljoonia
ihmisiä elää edelleen väliaikaisiksi tarkoitetuissa
teltoissa tai peltimajoissa. He ovat selvinneet läpi
sadekauden ja hyytävän kylmän talven. Nyt
pelkona on, että jälleenrakentamista ei saada
vauhtiin ennen uutta sadekautta. (Kuvassa perhe
kotinsa raunioilla, Dhading.)
Samoin psykososiaalinen tuki kylissä jatkuu
edelleen. Ihmiset pelkäävät uusia maanjäristyksiä
ja moni kokee voimattomuutta tulevaisuuden
edessä. Lähetysseura jatkaa työtä, jotta ihmiset pääsisivät taas kiinni normaalielämään ja iloon. Vammaisten
lasten ja nuorten parissa tehdystä psykososiaalisesta tuesta kerroinkin viime kirjeessä.
Yleistä tietoa Nepalin vammaiset lapset ja nuoret –kummiohjelmasta
Nepalin vammaisten lasten ja nuorten kummina yli 300 näkö-, kuulo- tai liikuntavammaisen lapsen ja nuoren
koulunkäyntiä ja opiskelua eri puolilla Nepalia. Suomen Lähetysseuran vammaisten lasten ja nuorten parissa
tekemä kummityö Nepalissa kanavoidaan paikallisen vammaisjärjestö Forward Lookingin kautta.
Kummiohjelman kautta tukea ja apua saavat yli 300 kummioppilasta asuvat ja opiskelevat hyvin eri puolilla
Nepalia - 13:n eri läänin alueella. Kummitukea ohjataan niin ekaluokkalaisille kuin korkeakouluopiskelijoillekin.
Valtaosa kummilapsistamme opiskelee yhteensä kahdessatoista koulussa. Kummioppilaiden määrällä mitattuna
suurimmat tukemamme koulut ovat Baglungin kuulovammaisten koulu (Dhaulagiri), Dharanin kuulo- ja
näkövammaisten koulut ja Gorkhan kuulovammaisten koulu (Manakamana). Viidenneksi eniten vammaisia
oppilaitamme on Kathmandun kyljessä sijaitsevassa koulussa Bhaktapurissa. Heistä suurin osa tulee eri puolilta
Nepalia Kathmanduun opiskelemaan korkeakoulututkintoa.

Tällä hetkellä peruskoulutasolla tuemme 180
lapsen opintoja ja korkeakouluopiskelijoita on
tuen piirissä vastaavasti 125. Nepalin peruskoulu
käsittää 10 luokkaa, jonka jälkeen on suuri SLC:ksi
kutsuttu koulun päättökoe (School Leaving
Certificate). SLC:n läpäisyprosentti on valtion
kouluissa usein vain noin 35. Koetta kutsutaankin
rautaportiksi, koska sen läpäiseminen ei ole
helppoa. SLC:n jälkeen voi jatkaa luokille 11 ja 12,
jotka vastaavat hieman suomalaista lukiota. Tosin
juuri tänä vuonna on SLC:ta uudistettu siten, että
nekin, jotka eivät ennen olisi läpäisseet koetta,
voisivat nyt läpäistä sen mutta kehnoin arvosanoin. Nähtäväksi jää, miten tämä uudistus toteutuu. (Viereisessä
kuvassa kummioppilas Bhanawa Sarki, liikuntavammainen dalit-tyttö. Kuvan ottanut Kirsti Kirjavainen)
Nepalin koulun lukuvuosi vaihtuu näin keväällä. SLC- ja luokkien päättökokeet olivat huhtikuussa. Tulokset
kokeista tulevat tosin vasta alkukesällä. Näin keväällä otamme aina kummiohjelmaan mukaan myös uusia
kummilapsia.
Kummituki mahdollistaa kouluun pääsyn sellaisille
oppilaille, jotka muuten jäisivät koulutuksen
ulkopuolelle vammansa, taloudellisen tilanteen ja
vaikean kouluun pääsyn vuoksi. Kummituki kattaa
koulunkäyntiin liittyvät kulut ja usein myös
asuntolapaikan ja ympärivuorokautisen huolenpidon.
Korkeakouluopiskelijat saavat tietyn summan
opiskeluaan varten. (Viereisessä kuvassa
kumminuoremme Rupa Rawal ja Forward Lookingin
työntekijä Laxmi Shrestha.)
Kummiohjelmassa mukana olevat lapset ja nuoret saavat tukea koulunkäyntiin ja opiskeluun jopa ylempään
korkeakoulututkintoon saakka. Ohjelmaan otetaan vuosittain myös uusia lapsia ja nuoria mukaan, tosin siten, että
kummituki pysyy kuitenkin riittävän suurena kullekin lapselle tai nuorelle. Tuen piiriin pyritään valitsemaan
kaikkein heikoimmassa asemassa olevat vammaiset lapset, jotka tarvitsevat eniten apua.
Nepalissa on yhä valitettavan tavallista, että vammaisia lapsia hävetään ja piilotellaan. Vammaisuuden katsotaan
olevan rangaistusta edellisen elämän teoista. Vammaisen lapsen kouluttamisen katsotaan olevan turhaa,
varsinkin, jos perheen toimeentulo on muutenkin vaikeaa.
Valtion koulut ovat Nepalissa periaatteessa ilmaisia,
mutta kaikki koulunkäyntiin olennaisesti kuuluva maksaa:
niin koulupuvut ja –tarvikkeet kuin kokeisiin
osallistuminenkin. Ilman kummitukea moni vammainen
lapsi tai nuori ei kykenisi käymään koulua. (Kuvassa
vasemmalla Forward Lookingin johtokunnan jäsen jakaa
urheiluvälineitä kuulovammaisille opiskelijoille
Dhadingissa. Kuvan ottanut Kirsti Kirjavainen.)

Teidän kummien avulla vammaiset lapset ja nuoret pääsevät kouluun.
Työmme tavoitteena on, että vammaisetkin voivat elää arvokasta ja
aikuisena itsenäistä elämää yhteiskunnassaan. Suomen Lähetysseura pyrkii
auttamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ja Nepalissa yksi näistä
ihmisryhmistä ovat vammaiset.
Kummituki todella auttaa – kuulumisia eri puolilta Nepalia
Viime vuonna (2015) yhteensä 21 opiskelijaamme sai työpaikan! Voimme
olla todella iloisia ja ylpeitä heistä. Viime kirjeessä kerroinkin Ramesh
Shresthasta ja Sarita Koiralasta, jotka kumpikin työskentelevät Kathmandun
lentokentällä.
Viime syksynä, kun kauppasaartotilanne oli tiukimmillaan, tapasin
näkövammaisen Amrita Thapan (27). (Kuvassa vasemmalla.) Amrita on
entinen kummioppilaamme ja suorittaa nyt työharjoittelua (Lähetysseura
tukee työharjoittelua, mutta ei kummityön kautta). Syksyllä oli polttoaineesta,
ruuanlaittoon tarvittavasta keittokaasusta ja monista muista päivittäistavaroista huutava pula. Amrita sai tiedon,
että hänen alueelleen toimitetaan pieni erä keittokaasua. Niinpä Amrita meni jonoon jo yöllä saadakseen hyvän
paikan jonossa. Poliisit vartioivat jonoa. Amrita ystävineen huomasi kuitenkin, että jotkut saivat kaasua monta
pullollista ja Amrita ystävineen jäi ilman. Eivätkä poliisit tehneet mitään. Amritapa ei jättänyt asiaa sikseen, vaan
kirjoitti kipakan kirjoituksen tapahtuneesta tunnettuun nepalinkieliseen Kantipur-lehteen! Parin päivän kuluttua
Amritan kotiin tuotiin puolikas kaasupullo. Niin hienoa nähdä, miten Nepalin vammaiset ovat tulossa
tasavertaisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja sekä voivat että uskaltavat vaikuttaa asioihin!
Amrita on kotoisin kaukaisesta Jumlan läänistä. Hän oli naimisissa, mutta Amritan kertoman mukaan mies löysi
uuden vaimon ja jätti hänet. Amrita on opiskellut tukemanamme alemman korkeakoulututkinnon ja on yrittänyt
löytää töitä. Nyt hän suorittaa työharjoittelua vastaanottovirkailijana rahoitusalan yrityksessä. Amrita kertoo
työharjoittelun sujuvan hyvin, mutta kokevansa raskaiksi muiden työntekijöiden ennakkoluulot häntä kohtaan
hänen näkövammansa vuoksi. ”Minun ei esimerkiksi anneta juoda teetä yhdessä muiden kanssa”, Amrita
kertoo ”Saan juoda teen vasta, kun muut ovat jo juoneet.” Amrita ei kuitenkaan lannistu, vaan aikoo tehdä
työharjoittelussa parhaansa. ”Toivon työharjoittelun avaavan ovia vakituisen työpaikan saamiseksi. Haaveeni on
nyt saada pysyvä työpaikka ja muuttaa siistimpään asuntoon.” Amrita asuu vuokralla pienessä yhdeen huoneen
käsittävässä asunnossa Bhaktapurissa.
Länsi-Nepalissa Nepalgunjissa tapasin neljä
melko uutta kumminuortamme: Manisha
Sigdelin, Naresh Tharun, Kamal Thapan ja
Suresh Tharun. Vietimme yhdessä mukavan
teehetken ja nuoret kertoilivat elämästään
(kuva vasemmalla). Manisha, Naresh, Kamal
ja Suresh opiskelevat kaikki jatkotutkintoa
luokalla 11. He kaikki asuvat nyt opintojen
takia Nepalgunjissa mutta ovat kotoisin
Bardiyan läänistä. Nepalgunj on Banken
läänin pääkaupunki ja Bardiya sijaitsee
Banken länsipuolella.

Suresh ja Naresh asuvat samassa asunnossa vuokralla säästääkseen vuokrakuluissa,
Manisha asuu myös vuokralla ystävänsä kanssa. Kamal puolestaan on aivan
vastikään mennyt naimisiin. Meitä kaikkia kiinnosti kuulla hänen rakkaustarinansa,
jota Kamal kutsui heti ”lentäväksi avioliitoksi”, joten aloitimme keskustelun Kamalin
naimisiinmenolla. (Kamal kuvassa oikealla.)
Kamalin vaimo, Prajita Khadka, on kotoisin Surkhetin läänistä. Surkhet sijaitsee
Nepalgunjista pohjoiseen. Kamalin ystävä antoi Prajitan numeron Kamalille sanoen,
että Kamal ehkä haluaisi soitella tälle. Niinpä Kamal otti ja soitti täysin
tuntemattomalle tytölle. ”Heti ensimmäinen puhelu kestikin melkein kolme tuntia”,
Kamal nauraa ”Meillä oli niin paljon puhuttavaa!”. Puhelut jatkuivat öisin, jolloin on
ilmaista soittaa sky-yhteyden kautta. Kamal kertoo heidän usein jutelleen läpi yön,
yli kahdeksan tuntia. Kuukauden päästä Kamal pyysi Prajitaa luokseen Nepalgunjiin.
Prajita tuli ja nuoret päättivät mennä naimisiin. ”Olin itsekin yllättynyt, että teimme heti sen päätöksen”, nauraa
Kamal. ”Mutta mikään ei voisi tuntua oikeammalta.” Prajita oli jälkeenpäin kertonut jopa nauhoittaneensa heidän
puhelujaan ja kuunnelleensa niitä jälkeenpäin. Prajita on myös osittain näkövammainen. Kamal kertoo
näkövammaisuuden tuntuvan hyvältä ja heitä yhdistävältä asialta.
Kamalin lapsuus on ollut vaikea. Hänellä on yhdeksän sisarusta, joista kolme
on myös näkövammaisia. ”Minä ja sisarukseni kerjäsimme lapsina erään
hotellin edustalla”, Kamal kertoo. Kamal ei saanut kunnon hoitoa silmiinsä,
ennenkuin oli jo niin myöhäistä, että lääkärit pitivät parhaimpana silmien
poistamista kokonaan. ”Sitä ennen vanhempani kokeilivat kyllä erilaisia
perinneparantajia. Mutta yksi perinneparantaja oli sanonut äidilleni jo ennen
syntymääni, että vauva syntyy sokeana, jos vanhempani eivät uhraa lammasta.
Heillä ei ollut lammasta uhrattavaksi ja niin minä synnyin sokeana.” Kamal ei
kuitenkaan ole katkeroitunut, vaan on päättänyt tehdä elämässä parhaansa
menestyäkseen. ”Nyt saan tukea opiskeluuni ja olen mennyt ihanan naisen
kanssa naimisiin! Eihän elämä voisi olla paremmin!” hän toteaa.
Suresh (kuvassa vasemmalla, punatakkinen poika) on kotoisin
kahdeksanlapsisesta perheestä. Hän on perheen nuorin ja ainoa vammainen.
Suresh kertoo, että hänen yksi siskonsa syntyi näkövammaisena, mutta kuoli. Sureshin vanhemmat viljelevät
maata. ”Perheellämme on hyvin tiukkaa ja nyt tämä kauppasaarto on tehnyt kaiken vielä vaikeammaksi kun
hinnat ovat nousseet huimasti.” Suresh kertoo menevänsä lomilla käymään kotona ja silloin saavansa mukaan
vihanneksia. Muuten hänen on pärjättävä omillaan. ”Nareshin kanssa yhdessä teemme ruokaa ja jaamme kaikki
työt”, hän kertoo. ”Naresh on parempi valmistamaan mausteiset vihannekset, joten yleensä hän tekee ne ja minä
kokkaan riisin.” Nuorilla ei jää kovasti vapaa-aikaa opiskelun ja kotitöiden jälkeen, mutta jos jää, he pelaavat
krikettiä. Sekä Suresh että Naresh pelaavat näkövammaisten joukkueessa krikettiä. Heillä on toisinaan
turnauksiakin. Sureshin haaveena on tulla opettajaksi.

Naresh kertoo vammautuneensa ollessaan kolmevuotias. (Naresh
kuvassa oikealla.) ”Matkustin äidin kanssa täpötäydessä pikkubussissa,
tempossa, kun ventovieras nainen törmäsi kyynerpäällään suoraan
silmääni.” Naresh kertoo saaneensa jotakin hoitoa, mutta epäilee, ettei
hoito voinut olla kovin hyvää, koska hän on köyhästä perheestä. Hän
menetti toisen silmän näkökyvyn kokonaan. ”Opiskelin
kyläkoulussamme luokalle 8 saakka. Opiskelu oli vaikeaa ja olin paljon
sairaana. Kerran maatessani sairaana kotona kuulin radiosta
näkövammaisille suunnatun ohjelman. Sain siitä uutta intoa elämään.
Päätin muuttaa Nepalgunjiin ja niin teinkin. Se oli elämäni paras päätös,
sillä täällä olen tavannut toisia näkövammaisia nuoria, oppinut
pistekirjoituksen ja saanut elämääni paljon uutta!” Naresh kertoo.
Nareshin toiveena on olla englannin opettaja.
Manisha kertoi myös oman tarinansa. Hän on kotoisin Ramapurnimisestä kylästä. Manishan äiti kuoli kun Manisha oli vasta 1-vuotias.
Manishalla on isosisko, mutta heidät
erotettiin pian toisistaan. ”Isäni ei
halunnut tai osannut pitää meistä huolta. Minut sijoitettiin yhden isän ystävän
luo Surkhetiin. Sisko jäi Bardiyaan, mutta meni asumaan enon luokse. Isä ei
ole sen koommin pitänyt meihin yhteyttä.” Manisha on joutunut muuttamaan
useita kertoja elämässään. ”Elämäni tasaantui vasta, kun siskoni meni
naimisiin ja sain muuttaa asumaan siskon uuden perheen luokse”, Manisha
kertoo. Siskolla on kaksi poikaa ja kaksi tytärtä. Mies on töissä Intiassa, jonne
lähteminen oli ainoa vaihtoehto köyhän perheen tulla toimeen. ”Siskon
miehen sukulaisten kautta kuulin, että minun näkövammaisena voisi olla hyvä
opiskella Nepalgunjissa. En kuitenkaan päässyt muuttamaan ennenkuin
pääsin mukaan kummiohjelmaan”, Manisha toteaa. Manisha kertoo olleensa
tosi iloinen, kun sai kuulla pääsystään mukaan kummiohjelmaan. ”Koin, että
ovet aukenivat.” Manisha kertoo ottavansa elämän ”askel kerrallaan”. Hän
yrittää olla tyytyväinen kaikista saavuttamistaan etapeista eikä hän halua
miettiä elämää kovin pitkälle. ”Moni unelmani on jo täyttynytkin”, hän sanoo ”Pääsin SLC:stä läpi ja jatkan
opiskeluja. Pääsin mukaan kummiohjelmaan! Ja asun Nepalgunjissa.” hän luettelee hymyssä suin. (Manisha
kuvassa vasemmalla.)
Monta teekupista olimme jo juoneet kun huomasimme, että ulkona oli jo täysin pimeää. Oli pakko alkaa päättää
yhteistä hetkeämme. Nuoret sanoivat, että oli hienoa saada kertoa omia tarinoitaan ja elämän hyviä ja vaikeita
asioita. ”Huolet kevenivät”, totesi Kamal. Ajattelin itsekin ihan samaa.

Viimeiseksi kerron vielä Kirtipurissa opiskelevasta
liikuntavammaisesta Kopila Lamasta (17). Tässä kirjeessä olenkin
siten keskittynyt enemmän korkeakouluopiskelijoihimme. Kopila
opiskelee luokalla 11. Kopila on asunut lähes koko elämänsä
Kathmandussa. Kopilan äiti muutti Kathmanduun Bara-nimisestä
läänistä Kopilan ollessa 1-vuotias. Mukana muutti myös Kopilan
isoveli. Perheenisä oli jättänyt äidin ja mennyt uusiin naimisiin,
mikä oli syynä siihen, että Kopilan äiti päätti muuttaa lastensa
kanssa Kathmanduun. Äiti oli kuullut, että Kathmandussa voisi
päästä tehtaaseen töihin. Äiti ei päässyt tehtaaseen töihin, mutta
on elättänyt perhettään myymällä maissia ja pähkinöitä
kadunvarressa. Äiti kertoo, ettei heillä ole juuri enää kontakteja
kotikyläänsä. Kopila on käynyt kylässä kerran, hakemassa
syntymätodistuksen. Nepalissa syntymätodistus on haettava
syntymäkunnasta. Perheellä ei ole yhteyttä isään, mikä aiheuttaa
käytännön ongelmia mm. kansalaisuus/henkilöllisyystodistuksen
myöntämisessä, johon vaaditaan aina isän allekirjoitus. ”Olen
melko varma, missä isä asuu”, sanoo Kopila ”Mutta kylä on pitkän
kävelymatkan päässä, enkä tiedä, kykenenkö tekemään sitä
matkaa jalkavammani takia.”
(Kuvassa ylhäällä Kopila äitinsä kanssa. Äidillä sylissä lastenlapsi. Kopilan veli on naimissa ja nuoriperhe asuu
miehen perheen luona, kuten Nepalissa on tapana.)
Kopila joutui vakavaan onnettomuuteen ollessaan kolmevuotias. Hänen äitinsä kertaa neljäntoista vuoden
takaisia tapahtumia ja kyyneleet alkavat valua äidin poskia pitkin. Äiti oli ollut myymässä maissia vilkasliikenteisen
tien varressa. Pieni Kopila oli ollut mukana leikkimässä. Yhtäkkiä äiti oli nähnyt Kopilan kauempana tiellä. Ja silloin
oli tullut bussi, jonka alle Kopila oli jäänyt. Kammottavinta Kopilan onnettomuudessa on se, että Kopila oli jäänyt
ainoastaan bussin renkaiden väliin, mutta bussinkuljettaja alkoi peruuttaa tytön päälle. Nepalissa on nimittäin
tapana, että onnettomuuden aiheuttaja joutuu maksamaan korvauksia uhrin perheelle, mutta jos
onnettomuuden uhri kuolee, ovat korvaukset erittäin paljon pienemmät. Kopilan äiti oli nähnyt kaiken ja yrittänyt
huutaa, mutta hänen kurkustaan ei ollut tullut ääntä.
Painajainen jatkui, kun onnettomuuden vakavuus kävi selväksi. Äiti vei tajuttoman tyttären taksilla sairaalaan.
Kopilalta amputoitiin toinen jalka reidestä alaspäin. Hän jäi kuitenkin henkiin.
”En onneksi itse tietenkään muista onnettomuutta ja olen oppinut elämään yksijalkaisena”, Kopila toteaa. ”Olen
kokeillut tekojalkaakin, mutta se sattui liikaa. Lääkäri sanoi, että tekojalan kanssa eläminen olisi helpompaa, jos
polveni olisi vielä tallella.” Äiti auttaa yhä Kopilaa monissa päivittäisissä askareissa ja saattaa tämän kouluun
aamuisin. Opinnot alkavat aamuisin jo kuudelta, jolloin on vielä pimeää, eikä äiti halua Kopilan kävelevän yksin
koulumatkaa. Äiti myy yhä pähkinöitä ja veli on toisinaan saanut töitä rakennuksilla, mikä on tuonut perheelle
hieman lisää rahaa.
Kopila haaveilee kirjanpitäjän urasta. Hän pitää myös laulamisesta ja toivoo voivansa harrastaa sitä enemmän.
Kopila on hyvin kiitollinen kummituesta, joka mahdollistaa hänen opiskelunsa. ”Ilman tukea en pystyisi
opiskelemaan vaan myisin todennäköisesti äitini kanssa pähkinöitä”, hän toteaa.

Lopuksi
Olen reilun neljän vuoden ajan koordinoinut Suomen Lähetysseuran kummityötä Nepalissa. Koen itseni
etuoikeutetuksi saadessani tehdä näin hienoa työtä ja toimia teidän kummien ja kummilasten välikätenä.
Kummituki todella auttaa ja menee perille! Uskaltaisinpa melkein väittää, että paras tapa auttaa kehitysmaiden
ihmisiä on nimenomaan mahdollistamalla lasten ja nuorten kouluunpääsy. Ja juuri siihen teidän kummien tuki
ohjautuu!
Jatkan työtä Suomen Lähetysseurassa, mutta siirryn kirkollisen työn koordinaattoriksi Senegaliin. Siellä teen myös
kummityötä. Ehkä yhteistyö siis jatkuu joidenkin teidän kanssa.
Kiitos kuluneista vuosista, on ollut hienoa työskennellä yhdessä!
Te kummit olette korvaamattomia! Kiitos kaikkien Nepalin vammaisten lasten ja nuorten puolesta!

Kevätterveisin Nepalista
Anni Takko, kummityön koordinaattori
anni.takko@felm.org
 Postia
Jos haluat lähettää postia vammaisille opiskelijoillemme, voit lähettää postia osoitteeseen:
FELM / Kummiposti
Jhamsikhel, Lalitpur -3
G.P.O. 8975 E.P.C. 2250
Kathmandu, Nepal
Ryhmille tarkoitetut kirjeet luemme tai näytämme kaikille ääneen. Samalla on kiva näyttää kuvia Suomesta ja
kertoa teistä kummeista.
 Videoita kummityöstä
Lähetysseuran Nepalin kummityöstä on tehty kaksi videota, jotka löytyvät Youtubesta. Toinen video kertoo
Mugun dalit-tytöistä ja toinen kivenhakkaajakylän lapsista sekä Gandaki Boarding Schoolista. Vammaisten lasten
parissa tehdystä kummityöstä ei siis valitettavasti ole vielä tehty uutta videota.
https://www.youtube.com/watch?v=rzUd4YzogsM
https://www.youtube.com/watch?v=REw1iuwgR50
 Lähetysseura Facebookissa
www.facebook.com/suomenlahetysseuranepalissa Käy tykkäämässä sivuistamme ja saat päivityksemme
uutisvirtaasi! Sivuja voi myös seurata ilman kirjautumista Facebookiin.

Kummina olet korvaamaton – kutsu ystäväsikin!
Suomen Lähetysseura, PL 154 (Käyntiosoite: Tähtitorninkatu 18), 00141 Helsinki, puh. 09 12971
kummit@suomenlahetysseura.fi www.suomenlahetysseura.fi/kummit Tilaa uutiskirje: www.suomenlahetysseura.fi/uutiskirje

