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Hyvät kummit,
Vietimme kummikoulujen joululuhlaa hartaissa merkeissä Beit Sahourin kirkossa. Ohjelmassa oli
Lähi-idän perinteisiä joululauluja; vaikka ”on hanget korkeat nietokset ..” ja ”lunta tulvillaan ..” eivät
kuuluneetkaan ohjelmistoon. On aina ilo katsoa, kun lapset - ja opettajatkin- ovat aktiivisia, iloisia ja
innostuneita toiminnastaan.
Lomat on pidetty ja koululaisilla on alkanut uusi lukukausi. Olen käynyt tutustumassa jokaiseen
tukemaamme kummikouluun, jotka ovat Betlehemissä Dar Al Kalima, Beit Sahourin koulu nimensä
mukaisesti Beit Sahourissa sekä Ramallahissa Toivon koulu. Koko koulun henkilökunta on tuntunut
olevat erityisen omistautunut koulun toimintaan. Eräänkin kerran koulun siivooja keitti minulle ja
sosiaaliohjaajalle puurot, kun palaverimme tuntui kestävän kovin kauan.
Olen jutellut koulujen sosiaaliohjaajien kanssa ja tullut siihen tulokseen, että taloudellinen ja
tiedollinen tuki on tarpeellista. Jokainen kummi on tärkeä. Moni yhteisö (josta Palestiina on yksi) ei
tunnista lastensuojelun tarvetta ja turvalliseen väkivallattomaan kasvuympäristöön liittyviä tekijöitä.
Siksi on myös tärkeää, että työnkuvani mukaisesti saan kartoittaa ja kehittää lasten oikeuksien
näkökulmaa ja tietoisuutta siitä, että lapsilla on oikeuksia.
Sain edellisen kummikirjeen jälkeen kysymyksen, että millaista koulua lapset käyvät, jos eivät ole
kristillisissä yksityiskouluissa? Palestiinassa on kolmenlainen koulujärjestelmä: valtion tarjoamat
koulut ovat periaatteessa lähes maksuttomia, näissä kouluissa lukukausimaksu on noin 10 euroa,
toinen vaihtoehto on nämä yksityiskoulut, joita on eri hintaisia ja erilaisten organisaatioiden
järjestämiä, kolmanneksi on YK:n maksamat pakolaisleirien koulut (ei lukiota), jotka ovat oppilaille
täysin ilmaisia. Lähetysseura haluaa tukea alueen kristillisiä kouluja, jotta Palestiinassa olisi
tulevaisuuden toivoja; vastuullisia aikuisia, joiden toiminnassa korostuvat kristilliset arvot ja jotka
jäävät maahan rakentamaan yhteisöään.
Tällä hetkellä ohjauksessani on Lähetysseuran Jerusalemin volunteerina Sinikka, jonka olen ottanut
mukaani kummikouluihin. Pyysin häntä kertomaan, mikä on hänen kokemuksensa kummityöstä:
”Olen kolmen kuukauden Volunteeri-jaksolla Jerusalemissa Felm-keskuksessa. Jaksoni aikana olen
saanut vierailla kolmessa Palestiinan puolella olevassa Jordanian ja Pyhän Maan
Evankelisluterilaisen kirkon koulussa. Kaikissa näissä Suomen Lähetyseuralla on kummioppilaita ja
siten tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa.

Olen tavannut ihania, eloisia lapsia, taitavia ja kohteliaita nuoria niin kristityistä kuin
muslimiperheistä. Koulut takaavat lapsille hyvän perusopetuksen. Nuoret kertovat tulevaisuuden
haaveistaan ja kannustavat toisiaan. Kouluissa etsitään positiivista mallia, kuinka eri kulttuureista ja
uskosta huolimatta lapset ja nuoret voivat elää yhdessä. Erilaisten oppiaineiden ja kurssien ( esim.
musiikki, tanssi, kuvataide, urheilu, kädentaidot) kautta oppilaat saavat runsaasti valmiuksia
elämään.
Kummitoiminta tukee yhteensä 210 oppilasta ja perheille tämä apu on tarpeen. Lukukausimaksu on
iso erä monenkin perheen tuloista.
Koulutuksen kautta uusi sukupolvi saa mahdollisuuden rakentaa rauhaa. Ymmärrys toisia kohtaan
lisääntyy. - Sinikka Kurjenluoma”

Kiitos Sinulle arvokkaasta tuestasi kummityöhön. Yhdessä muutamme maailmaa paremmaksi
kaikille lapsille ja nuorille.
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