
ALKAISINKO 
KUMMIKSI? 
 
Tule mukaan 
KUMMITYÖHÖN 
INTIAAN 

 

 

Työn keskus Intiassa on: 

Fr. Cedric Prakash                    

Newman Hall , P.B. No 4002   

Navrangpura Ahmedabad-380009 

INDIA 

 

 

 

 

    Osoite intiassa 

 

SINAPINSIEMEN RY. 
”Aina siellä, missä jokin yhteisö elää sovituksen 
käyteaineena tässä suuressa yhteisössä, kirkossa, 
muuttuu mahdoton mahdolliseksi.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matti Kristola 
 
kummisihteeri@sinapinsiemen.fi   
 
puh. 040-5496 947 
 
NORDEA FI52 2185 1800 1334 40 
 
Viitteet: 600400, kummit 
                602000, yleislahjoittajat 
 
keräyslupa POL-2015-10013 
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Suomessa kummilapsitoimintaa 
organisoi Sinapinsiemen ry. Mukaan 
tukijaksi voi tulla ilmoittautumalla 
kummisihteerille, Matti Kristolalle, 
sähköpostilla tai puhelimella. 
Lukukausi alkaa syyskuussa ja 
päättyy seuraavan vuoden 
elokuuhun. Yhden koululaisen kum-
mimaksu on 200 euroa/vuosi. Se 
kattaa noin kolmanneksen todelli-
sista kuluista. Loput saadaan In-
tiasta paikan päältä. Kummimaksu 
maksetaan keräilytilille. Summan 
voi jakaa itselleen sopiviin osiin tai 
maksaa kerralla. Noin kaksi kertaa 
vuodessa keräilytililtä lähetetään 
Intiaan rahaa.  
 
Kummiksi sitoudutaan vuodeksi kerr-

allaan. Kummi saa lapsesta lyhyen 

elämänkerran ja valokuvan. Lapsen 

edistymistä raportoidaan vuosittain 

joulukirjeen yhteydessä. Kirje lähe-

tettään suoraan Intiasta, ja se on 

englanninkielinen. Henkilökohtaisia 

lahjoja lapselle ei voi lähettää, koska 

se aiheuttaa kateutta toisissa ja he-

rättää kilpailumielialaa. Halutessasi 

voit lähettää lahjoja koko luokalle. 

Lapsia on luokalla noin 30. Sopivia 

lahjoja ovat esimerkiksi leikki- ja har-

rastevälineet  

Puhelin: 123 456 7890 
Faksi: 123 456 7890 
Sähköp.: joku@example.com 

 

Mitä on Intian kummityö?                    Kuinka voi tulla kummiksi?                                Pankki- ja viitenumerot 

 

 

Intiassa Gujaratin osavaltiossa on 
kastittomille lapsille tarkoitettuja 
kouluja. Koulut ovat sisäoppilaitoksia 
– niitä kutsutaan chhatralayaksi. 
Oppilaat saavat siellä opetuksen 
lisäksi ylläpidon. Koulunkäynti pa-
rantaa myös lasten kotikylien elämän 
laatua. Koulut ovat näille köyhille lap-
sille hyvä mahdollisuus oppia luke-
maan ja kirjoittamaan, sillä se ei ole 
itsestäänselvyys kastittomien  heimo-
jen, adivasien, keskuudessa. 
 
Kouluja ylläpitää Education Sponsors-
hip Programme eli ESP. Se on katoli-
nen järjestö, jonka johtajana toimii isä 
Cedric Prakash. Suomalaiset ovat olle-
et mukana tässä työssä melkein alusta 
asti, eli jo 70-luvulta. Jokainen kummi 
saa kuvan kummilapsestaan. Lapsen 
koulussa edistymisestä lähetetään 
tukijalle vuosittain raportti. 

Yksityishenkilöiden lisäksi kummina voi 
toimia koulu, koululuokka, jokin yhteisö, 
työpaikka jne. Kummilapsia voi olla 
useampiakin. Pankkikulujen vähentämi-
seksi käytämme viitenumeroa, joka on 
kaikille kummeille sama, eli:  
600 400. Pankkitilin numero on  
 
NORDEA FI52 2185 1800 1334 40 
 
Toinen vaihtoehto tukea kummityötä on 
ryhtyä yleislahjoittajaksi. Silloin voit itse 
valita summan, jonka lahjoitat. Raha 
käytetään toiminnasta syntyneiden 
kulujen peittämiseen. Kyseessä ovat 
lähinnä pankki-, postitus- ja lupakulut. 
Palkattuja työntekijöitä ei ole, vaan 
työtä tehdään vapaaehtoisesti. 
Yleislahjoittajilla on oma viitenume-
ronsa, joka on: 602 000 
 
Kummeille lähetettään lisäksi kum-
misihteeriltä syksyisin kirje, jossa kerr-
rotaan kummityön kuulumisia ja kirjeen 
yhteydessä on pankkisiirtolomake. 
 
 
KIITOS KUN OLET MAHDOLL-
LISTAMASSA KASTITTOMIEN  
LASTEN KOULUNKÄYNTIÄ! 


