Tule tekemään tulevaisuutta

Gambian
lapsille!

Hymyjen rannikko,
se on Gambian lempinimi.
Nimitys kuvaa osuvasti myös
tuon Afrikan läntisimmän
valtion lapsia: he kehittävät
ilonsa ilmaiseksi
ympäristöstään, toisistaan
ja luomuleikeistä. Valmiita
virikkeitä tenavilla ei
juuri ole, eikä usein edes
mahdollisuutta käydä
koulua.

Kummien viestit menevät perille.

■ MMK. Maailma, me kaikki ry perus-

tettiin, jotta mahdollisimman moni varaton
gambialaisperhe saisi paremmat mahdollisuudet lähettää lapsensa koulutielle. Gambiassa koulujen opetuskieli on englanti. Mandinkaa tai muita heimokieliä puhuvan lapsen
pitäisi kouluun mennessä osata ainakin englannin alkeet. Maan virallista kieltä taitamattomille vanhemmille koulunkäynnin tukeminen on mahdotonta. Rahanmenoa aiheuttavat koulupuvut, kengät, sukat, reppu, matkakulut sekä kaikki koulutarvikkeet. Oppiminen
edellyttää myös riittävää ravintoa.
Kielitaidon puutteeseen ja koulunkäyntikuluihin lasten koulutaival usein kaatuukin, ja sen seurauksena ammattikoulutuksen
hankkiminen käy mahdottomaksi. Ilman ammattia vaihtoehdoksi lapselle jää vanhempien auttaminen koti- ja viljelytöissä, sisarusten kaitseminen ja nuorena avioituminen,
liuta lapsia ja köyhyyden periytyminen. Koulutuksen avulla gambialaislapsella on mahdollisuus saada väylä omaehtoiseen ja tavoitteelliseen aikuisuuteen omassa maassaan.

■ Esikoulu avaa koulutien

Maire Martikaisen ja Kirsti Rantasen perustama päiväkerho on toiminut Busumbalan
kylässä vuodesta 2007 alkaen. Vuonna 2012
se muuttui MMK School -esikouluksi ja on
edelleen yhdistyksemme pääprojekti. Samana vuonna toimintamme alkoi laajeta.
Brufutin kylässä 15 vuotta tyhjänä ollut
koulu peruskorjattiin ja siinä aloitti Nehemia
School -esikoulu. Siitä lähtien myös se on toi-

Juhlailoa Brufutin esikoulussa.

minut MMK. GaFfan alaisuudessa Maire Martikaisen vastuulla.
Esikoulujen tavoitteena on saada lapset
pois kujilta ja auttaa heitä leikkien ja askarrellen löytämään vahvuuksiaan. Ryhmätyötaitoja, hygieniaopastusta, virallisen kielen
englannin ja matematiikan alkeita sekä kädentaitoja opettamalla ja tarjoamalla koulupäivän aikana ravitsevan aterian esikoulu valmentaa köyhien, usein lukutaidottomien perheiden lapsia peruskouluun. Ne myös työllistävät gambialaisia opettajia, vartijoita, keittäjiä ja siistijöitä.
Busumbalan MMK Schooliin ja Brufutin
Nehemia Schooliin valitaan vuosittain kumpaankin 12–16 esikoulun aloittavaa lasta, ja
heille etsitään kummit Suomesta. Kun lapsi
on saavuttanut koulukypsyyden, Busumbalan
esikoulukummius jatkuu varsinaisena koulukummiutena.
MMK Schoolista lapsen taival jatkuu
12-vuotisen peruskoulun kautta mahdollisiin jatko-opintoihin. Kummimaksun turvin
lapsen koulunkäynti voi siis jatkua, ja hän
saa tarvittavat välineet ja riittävän ravinnon.
MMK pyrkii myös seuraamaan ja tukemaan
koulunkäynnin edistymistä.
Brufutin Nehemia Schoolin kummius kestää kolme vuotta, esikoulun ajan. Sen jälkeen
kummin on mahdollista aloittaa uuden esikoululaisen rinnalla kulkeminen.
Molempien esikoulujen ansiosta jo yli 200
gambialaislapselle on avautunut koulutie.
Gambian valtiokin on todennut MMK:n tarjoaman esikoulutuksen maan tasokkaimmaksi.

Kirsti on Busumbalan äitihahmo.

Kaikesta Suomen tuesta ja sen ohjaamisesta
suomalaisten yhdistysten tarkoitusten mukaisesti vastaa Gambiassa MMK. Gambia-Finland
Friendship Association (MMK.GaFfa). Tällä
MMK ry:n paikallisyhdistyksellä on kansainvälinen NGO-status A34 NGO. Se myönnetään vain
järjestöille, joiden toiminta läpäisee tiukat hyväntekeväisyystoiminnalle määritellyt kriteerit.
Suomen ja Gambian yhdistykset laativat Gambian toimintasuunnitelmat yhdessä, ja MMK.
GaFfa raportoi niiden toteutumisesta Suomeen.
MMK. Maailma, me kaikki ry:n toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen niin Gambiassa
kuin Suomessakin. Yhdistyksemme toiminnan
rahoitus perustuu kummimaksuihin, lahjoituksiin ja vapaaehtoiseen varainhankintaan. Yhdistyksen hankkimat eurot menevät suoraan gambialaisten hyväksi, eivät organisaatioiden pyörittämiseen.
Suomalaiset tekevät työtä niin Gambiassa
kuin Suomessa vapaaehtoisina, joille maksetaan
tarpeen mukaan kulukorvauksia.
Tukea terveydenhoitoon

■ Maire Martikainen ja Kirsti Rantanen tekevät

gambialaislapsille myös terveystarkastuksia,
hoitavat haavoja, antavat valistusta hampaidenhoitoon ja avustavat lasten perheitä sairaanhoidossa. Kotimaasta he saavat silloin tällöin avukseen muitakin, esimerkiksi hoitoalan vapaaehtoistyöntekijöitä.
Yhteistyössä paikallisten asiantuntijatahojen
kanssa MMK on käynnistänyt myös valistustyön
tyttöjen silpomisen ehkäisemiseksi.

Ompeluoppia esikoulussa.

Mairella
riittää
hoidettavia!

■ MMK. MAAILMA, ME KAIKKI RY
Suomalaista vapaaehtoistyötä Gambian lasten hyväksi
l päätavoite:

köyhät lapset kujilta kouluun
ja koulukummitoimintaa
l valistusta tyttöjen silpomisen estämiseksi
l terveyden- ja sairaanhoitoa sekä katastrofiapua
l aikuisten lukutaito- ja käsityökursseja sekä muuta perheiden tukemista
l esikoulu-

TULE KUMMIKSI TAI TOIMINNAN TUKIJAKSI!

Kiireisinkin voi auttaa
l ryhtymällä

kummiksi
antamalla kertalahjoituksia tai ”kuukauden kukkasia”
l osoittamalla merkkipäivä- tai joululahjat Gambian lasten hyväksi
l tilaamalla afrikkalaisen basaarimme kotiin, työ- tai harrastusyhteisön tapahtumiin
l osallistumalla myyntityöhön ja tapahtumien järjestämiseen
l kutsumalla meitä kertomaan työstämme
l ilmoittautumalla vapaaehtoiseksi Gambiaan tai kotimaan työhön
l liittymällä yhdistyksen jäseneksi
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

■

Yhteystiedot

Senegal
GAMBIA

MMK. Maailma, me kaikki ry

www.maailmamekaikki.fi
Facebook: MMK.MaailmaMeKaikki.ry
maailma.mekaikki@gmail.com
Pj. Ritva Yli-Öyrä, puheenjohtaja.mmk@gmail.com,
p. 040 768 9753
sihteeri.mmk@gmail.com
kummivastaava.mmk@gmail.com

GAMBIA

GAMBIA-TUOTEMYYNTI SUOMESSA:

leena-kaarina.nylund@mosse.fi, p. 050 344 0584

YHTEYSTIEDOT GAMBIASSA:

Maire Martikainen ja Kirsti Rantanen/
MMK Gambia, P.O. Box 1480, Banjul, The Gambia, West Africa
Sähköposti: Maire Martikainen, mai.gambia@yahoo.com

PANKKIYHTEYDET:

LAHJOITUS- ja kummimaksutili FI64 5734 7520 0335 12
(yleisviite 1164; katastrofiapuviite 77800; Nehemia-esikoulu 77868;
jokaisella kummilapsella oma viite)
FI41 5734 7520 0376 12 (liittymis- ja jäsenmaksut, viite 1180)
FI58 5730 0820 7882 77 (myyntitili)

Keräyslupa: Sisä-Suomen poliisilaitos/Sastamalan poliisiasema on myöntänyt 31.5.2017 rahankeräysluvan
nro RA/2017/575 ajalle 1.7.2017 -31.5.2022 Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimialueelle.
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