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Mitä kummimaksut merkitsevät perheille?	

Beit Atfal Assumoud –järjestön (BAS) kummiohjelman vastuuhenkilö Fatima
Khaizaran kokosi AKYS:in pyynnöstä ajatuksiaan kummitoiminnasta ja
avustuksen käytöstä.

BAS:in sosiaalityötä kutsutaan nimellä Family Happiness – Perheen hyvinvointi.
Perheelle kutsutaan kummeja, kun sosiaalityöntekijät aloittavat tuen perheen
talouden, terveyden, psykologisen hyvinvoinnin, koulutuksen ja sosiaalisen
verkoston kohentamiseksi. Työssään he neuvovat, opastavat, kannustavat ja
nostavat uusia näkökohtia perheen tietoisuuteen.

BAS jakaa kummimaksun (30 €/kk) kolmeen osaan (käytetty kurssi 1€=1500
LL Libanonin liiraa):
Raha-avustus perheelle lapsen tarpeisiin 30 000 LL 66.67 %
Tuki toimintoihin ja ohjelmiin, joita organisoidaan lapsille ja vanhemmille 7500
LL, 16,67 %
Tuki peittämään sosiaalityöntekijän palkkakustannuksia 7500 LL 16,67 %

Kummimaksusta 2/3 perhe käyttää parhaaksi näkemällään tavalla, yleensä
ruokaan ja vaatteisiin.  Kolmanneksella kummimaksusta turvataan perheen
tarvitsema sosiaalityön tuki sekä lasten ja vanhempien mahdollisuus osallistua
yhteisiin aktiviteetteihin.

BAS:in mukaan kummimaksun merkitys on rahallista arvoaan suurempi.
Se mahdollistaa kokonaisvaltaisen tuen perheelle kummisuhteen aikana.

Pari vuotta sitten tehdyn kummitoimintakyselyn mukaan aloitteen kummin
kutsumisesta tekee useimmiten BAS:in keskuksen sosiaalityöntekijä tai johtaja
yhdessä perheen äidin tai vanhempien kanssa. Kun sosiaalityöntekijä on
valmistellut hakemuksen, esitys viedään BAS:in päätoimistoon, jossa
kummitoiminnan vastuuhenkilö ja järjestön johtaja tekevät päätöksen perheen
ottamisesta Family Happiness -kummitoimintaohjelmaan ja kummihakemuksen
lähettämisestä yhteistyöjärjestöille, esim. AKYS:ille.

Lapsen huoltaja, yleensä äiti, hakee kummiavustuksen BAS:in keskuksesta.
Rahaa ei anneta lapselle itselleen. Lapsi oppii, että aikuinen pitää hänestä
huolta ja järjestää asioita. Toistuvilla kotikäynneillä sosiaalityöntekijä auttaa
perhettä tasapainoilemaan tulojen ja menojen kanssa. Kummiavustuksen
järkevä käyttö lapsen tarpeisiin löytyy vähitellen.

Kummiavustus on sekä portti sosiaalityöntekijälle tulla mukaan perheen
elämään että perheelle pääsy kaikkiin Beit Atfal Assumoudin palveluihin. Beit
Atfal Assumoudissa perhe saa tietoa myös muista lähiympäristön
mahdollisuuksista. Lapsille ja koko perheelle on tarjolla viikoittain ja
kuukausittain opetus-, kulttuuri- ja virkistysaktiviteetteja. Osallistuminen
aktiviteetteihin muodostaa ohjatun oppimistapahtumasarjan.
Vanhempaintoiminnassa perheet oppivat tunnistamaan oikeuksiaan ja
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taidetoiminnassa lapset luovat tapoja edustaa BAS:ia ja Palestiinaa Libanonissa
ja ulkomailla.

Kummilapset osallistuvat moniin aktiviteetteihin Beit Atfal
Assumoudin (BAS) toimintakeskuksissa

Arabikansojen ystävyysseuran (AKYS) kautta 46 lapsella on kummit Suomesta.
Kummi saa vuosittain perheen sosiaalityöntekijän raportin lapsen tilanteesta.
Sosiaalityöntekijät kirjoittavat raporteissaan myös siitä, mihin harrastuksiin
kummilapset osallistuvat BAS:in toimintakeskuksissa. Osalla kummimaksuja
katetaan lasten toimintoja. Vuoden 2016 raporttien mukaan 35 lasta osallistui
ryhmätoimintoihin.  Mikäli lapsi ei voinut osallistua (11), pyrittiin
aktiviteettitukea järjestämään muilla tavoin.

Kummilasten harrastusten kirjo on moninainen:
* Käden taidot: käsityöt, ristipistot, vaateompelu, piirtäminen, maalaaminen,
pelaaminen (9)
* Liikunnalliset taidot: dabke-tanssi, jalkapallo, pyöräily, uiminen (6)
* Ulkoilu, virkistys, juhlat: kesäleirit sarjakuvien katselu, partio, matkat,
kansalliset juhlapäivät (12)
* Opetukselliset ja terveysaiheet: tietoisuuden lisääminen, psykososiaaliset
ryhmätoiminnat, elämisen taidot ja itsen ohjaaminen,
lisääntymisterveysryhmät, tukiopetusryhmät arabian, englannin ja
matematiikan läksyissä (13)
* Joskus vanhemmat osallistuvat toimintaan, esim. tietopitoisiin
vanhempainryhmiin, vaikkei lapsi itse kykene osallistumaan keskuksen
aktiviteetteihin
* Joissakin raporteissa mainittiin vain yleisesti, että lapsi osallistuu keskuksen
aktiviteetteihin, muttei täsmennetty tarkemmin

Muutaman kummilapsen mainitaan toimineen vapaaehtoisohjaajina
kesäleireillä ja nuorten seksuaalikasvatuksen (lisääntymisterveyden)
vertaisryhmissä.

Esteinä osallistumiselle mainittiin raporteissa:
* Vakava terveysongelma (autismi, fyysinen tai psyykkinen tilanne,
sairaalahoitoa vaatinut terveysongelma, korostunut yksilöllinen ohjauksen ja
neuvonnan tarve)
* Kotitilanne, äidin auttaminen, sisarusten kanssa leikkiminen
* Syrjäinen asuinpaikka, kuljetuksen puuttuminen.
Näissä tapauksissa sosiaalityöntekijät huolehtivat lapsen osallistumisesta
joihinkin retkiin ja kansallisten juhlapäivien tilaisuuksiin.

Järjestämällä aktiviteetteja lapsille Beit Atfal Assumoud huolehtii lasten
sivistyksellisistä oikeuksista.

Kun lapsi on päättänyt koulutuksen, saanut jalansijaa työelämässä ja hankkii
ammattityöllään tyydyttävät elinolot, rahallinen kummituki päättyy. Joskus
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myös perheen taloudellinen tilanne kohenee tyydyttäväksi ja silloin kummituki
päätetään. Silloin AKYS tiedustelee kummilta, haluaako hän jatkaa jonkin
toisen lapsen tukemista.

AKYS:in näkökulmasta voisi myös ajatella, että kummit ovat osaltaan
maksamassa perheelle tarjottua sosiaalityötä ja aktiviteetteja, joiden kautta
lapset ja vanhemmat ovat ohjatusti vuorovaikutuksessa vertaisyhteisön
kanssa. Kummit voivat olla ylpeitä siitä, että kummilapsen tarpeet tulevat tällä
tavoin kokonaisvaltaisesti huomioonotetuiksi.

Kummitoiminnan pohjalta AKYS on aloittanut myös kehitysyhteistyöhankkeet,
joita ulkoministeriö tukee, esim. “Lasten mielenterveys- ja erityispalveluiden
kehittäminen kriisioloissa Libanonissa: Pohjoinen” (2017-2018). Perheet, joilla
on huolta lastensa kehityksestä ja mielenterveydestä saavat perheneuvoloista
ammattitaitoista apua.

Kahden äidin kertomus

Kummiohjelma tulee kahta Sadika Shahibin lasta. Perhe asuu Bourj el-
Barajnehin leirissä Beirutissa. Äiti kertoi 6.12.2016:

“Tulen hyvin mielelläni käymään Beit Atfal Assumoudin keskuksessa. Kaikki
siellä toivottavat minut aina tervetulleeksi. Kuukausittaiset opintotuokiot ovat
mielestäni antoisia. Ne antavat minulle toivoa ja auttavat kohentamaan asioita.
Tapaamiset kestävät puolitoista tuntia. Sitten menen oman sosiaalityöntekijäni
luokse nostamaan rahallisen tuen. Samalla juttelen hänen kanssaan
vaikeuksistani ja tavallisesti hän auttaa minua löytämään jonkin ratkaisun.

Jos olen sairaana, sosiaalityöntekijä tuo avustuksen kotiin. Joskus
sosiaalityöntekijä ostaa avustuksella tarpeellisia tarvikkeita perheille, joiden
äidit tarvitsevat apua päivittäistarpeista huolehtimisessa. Silloin tällöin joitakin
perheitä autetaan huolto- ja korjaustöissä, joita perhe on alkanut lykätä.
Minunkin kotini kylpyhuonetta ja keittiötä kohennettiin. Kiitokset!”

Kuva: Beit Atfal Assumoudin kuva-arkisto 2016
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Samar Mustafalla on kolme autismihäiriöistä lasta. Perhe asuu Bourj el-
Barajnehin leirissä. Äiti kertoi 6.12.2016:

“Beit Atfal Assumoud –järjestö on avustanut lapsia rahallisesti jo monta
vuotta. Aluksi minun oli vaikeaa mennä keskukseen hakemaan avustusta,
koska en voinut jättää lapsia. Siksi oma sosiaalityöntekijämme tuli meille kotiin
tuomaan kuukausittaisen avustuksen. Toisinaan mieheni menee keskukseen
hakemaan avustuksen.

Noin vuoden verran olen avustusta hakiessa
osallistunut keskuksessa kuukausikokouksiin. Tapaamisissa puhutaan
terveydestä, sosiaalisista ja kansallisista aiheista. Olen luentoihin hyvin
tyytyväinen. Ne ovat minusta hyödyllisiä.  Olen myös alkanut osallistua
keskuksen aktiviteetteihin niin paljon kuin vain pystyn.

Kuukausiavustuksella ostan vaippoja ja lääkkeitä lapsillemme. Joskus pyydän
sosiaalityöntekijää varaamaan tarvikkeet meille.”

Tervetuloa mukaan kummien joukkoon

AKYS:in lapsikummitoiminta vuodesta 1982 (30 €/kk, 360 €/v))
Danske Bank FI93 8000 1101 2300 02
Viitenumero 1009

AKYS:in päiväkotikummitoiminta vuodesta 1997 (15 €/kk,
Danske Bank FI56 8000 1700 4747 46
Viitenumero 2008

AKYS:in vanhuskummitoiminta vuodesta 2014 (25 €/kk)
Danske Bank FI20 8146 9710 0461 36
Viite 2011

Keräyslupa POL-2015-8218

Yhteydenotto kummitoimintaan
http://akys.kapsi.fi/wordpress/kummitoiminta-2/kummilomake/
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Tietoja Arabikansojen ystävyysseurasta

Arabikansojen ystävyysseura (AKYS) on perustettu 1977 edistämään Suomen
kansan ja arabikansojen ystävällisiä suhteita ja keskinäistä tuntemusta.

akys.org
https://www.facebook.com/akystiedotus
PL 698, 00101 Helsinki

Y 774016-7
Yhdistysrekisterinumero 124.456 (20.11.1977)

Kirjanpito: Tilitoimisto Jarno Häkkinen Oy

AKYS:in yhteistyökumppani Libanonissa

The National Institution of Social Care and Vocational Training (NISCVT),
palestiinalaiselta nimeltään Beit Atfal Assumoud (BAS). www.socialcare.org

Järjestön kiitokset kummeille vuoden 2017 alkaessa
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Dear sponsors,

As we embark upon 2017, and on behalf of
our children and their families, we would
like to express our sincere gratitude for
your sponsorships in the past year. Thank
you for your commitment and continuous
support.

May God grant you, your families, and
beloved ones strength, peace, and
happiness.

Kassem Aina and the BAS Team.


