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Hyvät Senegalin lasten ja nuorten kummit,
Lämpimät terveiset aurinkoisesta Senegalista! Täällä kuivakausi on päättymäisillään ja kosteuden ja
hiostavuuden noususta tiedämme, että sadekausi lähestyy meitä. Viime vuosina Senegalin sadekaudet ovat
olleet hyvin ennustamattomia ja vähäsateisia, mikä on vaikuttanut esimerkiksi monien perheiden
ruokaturvaan negatiivisella tavalla. Viime vuonna sadekausi oli poikkeuksellisen sateinen, mikä on näkynyt
tänä vuonna hyvänä satona ja myös perheille suurena helpotuksena. Sadekausi on aika, joka on tärkeä, mutta
joka voi tuoda myös haasteita mukanaan. Monet kylät, joissa esi- ja peruskoulut sijaitsevat, kärsivät tulvien
yhteydessä eikä kaikki tiet ole käytettävissä sadekausien aikaan.
Sadekautta odottaessamme myös koronatapaukset ovat kääntyneet laskuun ja rokotuksia on nyt saatavilla
Senegalissa. Tämän ansiosta monia rajoituksia on purettu entistä enemmän ja koulut ovat koko lukukauden
ajan voineet toimia normaalisti. Tämä on ollut helpotus, sillä etäopetuksen toteuttaminen ei ole kaikkialla
mahdollista.

Esikoulu valmistaa opintielle
Vierailimme hiljattain Thiombyn kylässä, jossa sijaitsee yksi Senegalin luterilaisen kirkon esikouluista. Lapset
ja opettajat ovat olleet iloisia mahdollisuudesta käydä lukuvuotta ilman keskeytyksiä tai rajoituksia.
Työntekijät ovat säännöllisesti toimittaneet esi- ja peruskouluille oppi- ja leikkimateriaaleja.

Kuva 1 & 2. Thiombyn kylän esikoulu. Esikouluissa kaikilla lapsilla on oma pieni liitutaulu. Leikin ohella lapset opettelevat aakkosia ja
tavausta sekä leikkivät paljon yhdessä.

1

Esikoulutoiminnasta
vastaavan
Walyn
mukaan perheet ovat olleet todella
tyytyväisiä, mutta valitettavasti kysynnän
kasvaessa kaikille lapsille ei riitä paikkaa
esikoulussa.
Senegalissa
luokkakoon
enimmäismäärä saa olla 36, joka on sekin
suuri lukumäärä. Walyn mukaan esikoulun
käyneillä
lapsilla
on
huomattavasti
paremmat lähtökohdat koulussa, sillä
koulumaailma on jo tullut tutuksi, ja monet
ovat oppineet jo kirjoittamaan. Senegalissa
esikoulut eivät ole lain pakottamia, mutta
niiden kysyntä kasvaa jatkuvasti sillä
vanhemmat
ovat
huomanneet
sen
Kuva 3. Thiombyn esikoulu.
myönteiset vaikutukset lasten kehittymiselle
ja koko opintielle. Lisäksi esikoulutoiminta
on äidinkielellä, mikä auttaa lapsia omaksumaan ja jäsentämään asioita paremmin, mikä tukee myöhemmin
myös koulumaailmassa.

Lasten oikeuksien parissa
Kirkon sosiaalityön osasto järjesti jälleen
vuosittaisen lastensuojeluseminaarin.
Koronapandemian vuoksi seminaari
järjestettiin tällä kertaa pienemmälle
osallistujajoukolle, lastenohjaajille ja
sosiaalityön osaston työntekijöille.
Seminaarissa Ngor Ndourin opetuksessa
osallistujat kävivät perusteellisesti läpi
lasten oikeudet ja kuinka niitä
käytännön työssä pidetään esillä. On
esimerkiksi tärkeää, että kaikki lapset
saavat syntymätodistuksen, sillä se
takaa pääsyn valtion palveluihin
lapsuudesta vanhuuteen.
Kuva 4. Ngor Ndour luennoi lasten oikeuksista kirkon työntekijöille ja esikoulujen
ohjaajille.
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Opinnot jatkuneet keskeytyksettä
Myös kaikilla peruskoulun ja lukion oppilailla on opinnot edenneet tällä lukukaudella hyvin. Tänä vuonna
koronan aiheuttamaa viivettä opinnoissa ei tapahtunut ja marraskuusta lähtien opinnot ovat jatkuneet hyvin
ilman rajoituksia. Myöskään lakkoja ei ole ollut tällä lukukaudella. Toisinaan opetusalan ihmiset ovat
lakkoilleet, mikä on näkynyt opetuksen keskeytymisenä.
”Tällä lukukaudella olemme todella iloinneet, että opinnot
ovat jatkuneet kaikin tavoin normaalisti verrattuna viime
vuoteen. 15. heinäkuuta alkaen oppilaat kirjoittavat vuoden
loppukokeitaan. 15 oppilasta suorittaa loppukokeen, jolla
pääsee kuudennelle luokalle. Lisäksi 31 oppilasta suorittaa
niin sanotun keskikoulun loppukokeen ja tänä vuonna 14
oppilasta pyrkii valmistumaan ylioppilaiksi. Pyydämme teitä
kummeja
muistamaan
heidän
opintomenestystä
rukouksissanne!” kertoo kummikoordinaattori Niokhor Sene.
”Olemme tänä vuonna erittäin tyytyväisiä kaikkiin
opiskelijoihin ja heidän suorituksiinsa. He kasvattavat
osaamistaan ja itsevarmuuttaan, ja kaikki ovat kiitollisia
tuestanne.” Niokhor lisää.

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-williams@felm.org

Halutessanne voitte tukea lapsia lahjoittamalla myös 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

PS. Voit seurata työtämme myös facebookissa Suomen Lähetysseura läntisessä Afrikassa
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