
Nimi: Khunaakoon Muangjim

Kutsumanimi: Khoom

Sukupuoli: Poika

Syntymäaika: 1 8.8. 1 999

Koulu: Vaddaan Saathuprad

Uskonto: Kristitty

Z.
lkä: 10 vuotta ,

5. luokka

Asuinpaikka: Bangkok

Kouluaine, josta pitää: Taiteet

Terveys: Hyvä

Kotityöt, joissa auttaa:

Perhetilanne:

lsä: Phairoot Muangjim 4l vuotta

Äiti: Vimon Muangjim 44 vuotta

Sisarukset: Isoveli Khunaathip Muangjim 18 vuotta (asuu asuntolassa, isovanhempien

huollettavana)

!sä jätti perheen viime vuoden lopulla. Aitila Khanaakoon asuvat nyt kahdestaan. Heillä on

kummallakin H lVtartunta.

Perhe asuu vuokralla. Kuukausivuokra on 2600 THB.

Aiti ansaitsee perheen elannon päiväpalkkalaisena ottaen vastaan erilaisia tehtäviä

päiväpalkkaa vastaa. Tällä hetkellä hän tekee myyntiin rusetteja (pakettien koristeeksi) ja

ansaitsee 200-300 THB päivässä. Tulot ovat kuitenkin epävarmat.

Perheen vesilasku on 100 THB kuukaudessa ja sähkölasku 300 THB kuukaudessa.

Perheellä on velkaa 20 000 THB (otettu lainaksi työpaikalta ison veljen koulumaksuihin,

isompi veli opiskelee Teknologiayliopistossa 1. vuotta)

Khoom kärsii allergiasta ja poskiontelontulehduksista ja käy hoidettavana

C haroenkru ng p rachaarak-sai raalassa.

!sona Khoom haluaisi työskennellä hotellin informaatiossa.

Seurakunta: AIDS tukikeskus / Bangkok

Päiväys: 21.6.2010

Kummiyhdyshenki!ö: Leena Helle

KUMMILAPSIKORTTI

Maa: Thaimaa

Urheilulaji, josta pitää:





The Evongelicol Lutheron Church in Thqilond
The Fomily Development Project/Kirsi Solmelo
1188 Soi Roemchoroen

Sukhumvit 50 Rd

Phrakhonong

Bongkok t026O
Thoilond

Kummikirje l/ZO|Z
Bongkok zotz

HEI KAIKKI KUM,IAIT,

Lämpimät terveiset Bongkokistol Uutto vuotto on nyt juhlittu koksi kertoa tölle vuodelle. Ensin
länsimoinen uusi vuosi, jolloin vuosiluku muuttui, jo kiinoloinen uusi vuosi tammikuun lopullo.
Thoimooloinen uuden vuoden juhla, Songkron, on huhtikuun puolesso välissä.

Viime kescinä jouduimme tekemäön ikävän, mutta tärkeön päötöksen kotsoessomme rohotilonnettomme.
Jouduimme Perumoon lokokuulle suunnitellun kummilosten leirin. Tömä pöätös osoittautui kuitenkin
suureksi siunoukseksi, sillä lokokuun puolessa välissö, jolloin leirin olisi pitänyt ollo, emme olisi sooneet
lopsio jo nuorio kuljetetuksi leiripoikalle tulvien lcipi.

Niin, kuulitte vormosti syksyn oikono Thaimoon tulvisto. Tulvot voikeuttivot elömöä Thaimoassa monin
poikoin jo tovoin. Tulvovedet vaurioittivot mm. 799 kouluo. Tulvot jo niiden kerronnoisvoikutukset
näkyvät edelleen.

Paitoon kirjoittao: Toivo ei kodonnut tulvisso

Morroskuusso minullo oli
mahdollisuus vieroi I lo

Bongkokin rovosti kunnon

olueen tulvisto
kärsinei I lä oluei I lo, joisso
kummilopsiomme osuu toi
käy kouluo.

Perheprojekti on

miettinyt, kuinko
aufamme tulvista
kärsineiden kummi losten
perheitii.



Kävin vieroilemosso mm. Soi Moin, Minburin, Patthowikon, Lod Phroon, Phase Choroen jo Proveet konavon

ronnollo. Monet näistä olueisto olivot pitkäön, jopo syyskuulto osti kärsineet tulvisto. Siellci ei ole voin

kärsitty nousseesto vedestö, voon noussut vesi on tuhonnut toi oinokin vakovasti vourioittonut monia

kouluja. Tulva-olueella osuu poljon köyhiö perheitö, joillo on poljon lopsio. He koikki ovot joko suoroon toi
völi llisesti kärsineet tästä tulvosto.

Holuon esitellä teille kohden esimerkin koutto tätö todellisuutto:

Kummityttö Poop opiskaleeylöosteen 1. luokollo Soi Moin olueello, Bongkokisso. Tällä

olueello vesi nousi noin kohteen metriin. Kotono ei voinut ollo jo osuo, voon oli poettovo vettä
sukulaisten jo tuttovien luo.

Kummityttö Kvoong opiskelee yläosteen 2. luokallo Lod Phroon olueello, Bongkokisso.

Heidän kotinso töyttyi vedellö lm korkeuteen, josso pysyi kuukouden ojon. Kaikkiolle

mennäkseen jo tullokseen oli kohlottovo vedessä pitäen koikki tovorot jo loukut ylhäöllö

kuivosso. Läheinen silto muuttui kuivoksi tieksr.

Syksyn 2011 tulvillo on ollut suuria vaikutuksio molempien näiden nuorten perheiden elämöön. Tuosso

tilanteesso heillci ei ollut mitään, mitä he tarvitsevot jokopöivöiseen elömäönsä. Tänä aikono koulut jo

työpoikat olivat kiinni, joten perheelle ei tullut mitäön tuloja jo vesi tuhosi poljolti sen mitö oli.

Tilonnetto kesti yli 2kk jo valtiolto he eivöt sooneet mitään tukea hätäänsä. Ncimci olivot niitö syitä
miksi luteriloisen kirkkomme söätiön ovustuspussit vietiin myös näille perheille.

Lokokuun lomien jölkeen koulujen uudelleen ovoomisto siirrettiin useommon kerron. Viimein 6.12. koulut
j<illeen ovottiin. Jotto koulupäiviä soodoon töhänkin lukukouteen riittäv<isti, on kouluo nyt usein myös

louontoisin.

Voikko tulvo teki paljon vohinkoo, se myös opetti poljon. Toivo ei kodonnut tulvisso!
Reportterinne Poitoon, Bongkok.

Ethän lähetö kummilopsellesi lohjoksi rohoo!!
Joulun oikoon soimme vostoonottoo poljon ihonia lahjoja kummilopsille toimitettoviksi. Suuri kiitos
koikisto niistä! Surullisiokin sottumio oli, kun poketti oli revennyt motkollo jo oso siscillosta ei tullut
perille. fkävintä oli vostoonottoo kirje, josso sonottiin olevon seteli mukono, mutta kirje oli motkollo

ovottu, eikä seteliä ollut enää missään. Meillci on Thaimoasso tniltein 400 kummilosto, joiden osioito
hoidomme. Yksittäiselle kummilopselle emme voi käydä töällä ostomosso lohjoo rahoillonne jo
ohjelmomme söännöissä on sanott u, ettei kummilopselle anneto suoroo rohoo. Älkaa siis lähettciko rohoo

lohjoksi kummi lopsel lenne.

Iloisio uutisio
Viime vuonno emme rohotilonteen tokio sooneet kummilosten leiriö jörjestettyö. Niinpä onoimme

Suomen Lähetysseuron Losten Ponkisto (oiemmin KLAP-rahosto) erityistä tukeo vuodelle 2Ol2leirin
järjetömistö jo kummilosten joululohjoja vorten. floksemme tämä tuki myönnettiin. Tänä vuonno voitte
holutessonne korvoto kummilopselle löhetettövön lohjon ontomallo lohjoituksen Losten Ponkkiin, josto

se ohjoutuu lokokuusso järjestettävän leirin kuluihin jo joulun 2012 joululohjoihin. Nöin lohjostonne

hyötyvöt tosopuolisesti koikki Thoimaan kummilopset! Lohjoitukset voi tehdö tiedoillo:
TILINU,I ERO: rBAN FI38 8000 1400 1611 30
BTC: DABAFIHH
Tiedonontoihin merkintä LASTEN PANKKI



INFOA JA IAUISTINVIRKI5WSTÄ

Millö kielellä kirjoittoo?
Kummilopselle voi kirjoittoo joko suomeksi, englonniksi toi thoiksi. Koikki kirjeet kulkevot toimistomme
koutto, josso suomenkielellci tulleet kirjeet käöntää suomoloinen työntekijö yhteistyössä thaimaaloisen
konssa thaiksi, englanninkieliset kirjeat pystyy thoimaaloinen työntekijö kääntömään yksin thoiksi jo
thoi-kieliset... no niitä ei torvitse enäö köäntää. Alkuperöiset kirjeet jo kortit toimitetoon käännöksen

kanssa kummilopsille. Englonninkielistä teksti soottoo innostoa kummilosto opiskelemaon englontio.

rlÅitö lohjoksi kummilopselle?
Tömä on yleisin minulle esitettävä kysymys: Suurimmolle osolle kummilopsistomme oikeostoon mikä

tohonso lohja on iloinen yllcitys. Lohjon tulo kummilto jo vielä ulkomoilto, tekee sen vielä

orvokkoommoksi. Kirjoitusvölineet, torrot, pienet korut, tyynyliino, T-poita, kuvokirja, värityskirjo jo

värit jne. ovot olleet kummien suosimio lahjojo. On hyvö ottaa huomioon, ettei lohjo ole helposti särkyvö

toi sulovo (ei suklootoll). Useimmat suomoloiset korkit ovot täälläkin losten mieleen, mutto lakritsi jo
solmiokki moistuvot thailoiseen suuhun ennemmin löäkkeeltö kuin korkilto. Lohjojen ei tule ollo kovin

suurio toi orvokkoito, jotto ne eivät oiheuta kateutto toisisso lopsissa jo näin sooto lopsia eriorvoiseen
osemoon. Huomioithon, ettö pokettisi poinoo olle 1kg. Kilon poinoisisto jo suuremmisto poketeisto
joudumme moksomoon vostoonottomoksun täköläiselle postille. Lohjot eiviit ole kummin velvoite, vaon

niiden lähettäminen on TÄYSfN vapooehtoisto. Te onnotte suuren lahjan nöille lopsille jo
mohdollistomolle heille koulun köynnin moksomollonne tuello.
Vuonno 2012 suosittelen voihtomoan !ähetetfävän lohjon Losten Ponkki-tolletukseen. Losten Ponkin

koutto ohjoomme rohot lokokuusso pidettävään kummilosten leiriin ja joululohjoihin.

Lohjoitukset voi tehdö tiedoillo:
TILINUMERO: IBAN FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH
Tiedonontoihin merkintä LASTEN PANKKI

Posti perille oikeolle kummilopselle:
Perheprojektimme oloisuudessa on yli 400 tukea soovoo losto toi nuorto. Useammollo heistö on satno

lempinimi toi jopo koko nimi. Siksi loitathon kirjeeseen / korttiin / pokettiin oino omon jo kummilopsesi

koko nimen oinokin kerran. Tcimön voi loittoo voikko erilliselle lapulle, jos tohdot viestissö puhutello
kummilosto hänen lempinimellään toi toivot, ettei omo nimesi mene kummilopselle.

Osoitetiedot:
* Kaikki posti kummin jo kummilopsen völillä kulkee toimistomme koutta. Siksi pyydän, ettette kirjoito
kummilopselle menossa olevaon kirjeeseen osoitetietojonne tai sähköpostiosoitettonne.
* Jos yhteystietonne toi ryhmänne yhdyshenkilö muuttuvot ottokoo ystävöllisesti yhteyttä Suomen

Lähetysseuran toimistoon, jossa osoiterekisteri sijoitsee.

Vieroilulle kummilopsen luokse:
Jos suunnittelette vieroiluo Thoimoohon jo tohdotte somolla vieroillo kummilopsenne luono, muistokqo

ottaa viimeistäcin kuukautto ennen yhteyttä Thoimoon kummitoimistoon. Näin järjestelyjen tekemiselle
jä<i riittävästi oikoo jo suuremmallo todennciköisyydellö voimme soodo vieroilun järjestymöän. Aina

vi eroi lun järjestäminen ei yrityksistä huol i motto kuitenkoon onnistu.



MOitOjOUheOWStUStO saovat 0-3,5 vuotioot lapset kosvavot ja kehittyvät.
Maitojauheovustusto soovien losten ylöik<irojoo on loskettu, koska valtio on ovannut päivökotajo, joihin
lopset 3,5 vuotioano voivot mennä jo josso soovat päivittäisen moitonso. Syrjäisillö seuduillo osuvien
losten kohdollo tästä ikär'ojasto voidoon kuitenkin tehda poikkeuksio. Koikille tukemillemme lopsille
tohdotoon edelleen tooto moito ainokin viiden vuoden ikäön asti.

Joululohjojo
Viime syksynö mietimme perheprojektin
tiimin konsso, mikä olisi hyvä joululohjo
kummilopsille tänä vuonno. Toustoksi
tälle keskustelulle olimme sooneet

muutomisto seurokunnista toiveito siitö,
mitä lohjot voisivot ollo. Näissä
toiveisso oli mm. pyyheliino, peitto,
poito jo takki. Eri osisso Thoimooto
toiveet jo torpeet ovot eriloiset. Siksi
päädyimme siihen, että jokoisesto
seurokunnosto tiedusteltiin, mikä näistä
voihtoehdoisto nöhtäisiin porhoimmoksi

olueen kummilopsille. Koikkien lohjojen
orvon tuli kuitenkin ollo sama. Niinpä
osoon seurokunnisto toimitettiin lohjoiksi pyyhkeitä, osaon peittojo jo Bongkokin olueello kaikki soivot
koksi T-poitoa (puno-volkoinen jo puno-vihreä).

Kiitos sinulle hyvö kummi, etfä mohdollistot kummilopsellesi
koulunkäynnin toi moitolosillisen sekä ilosonomon kuulemisen!

Perheprojektin ti imin puolesto

Kirsi Salmela
Thoimoon kummilopsityön yhdyshenkilö



KUMMIYHDYSHENKILÖ:

Kirsi Salmela

P.O. Box 239

Prakhanong

Bangkok 10110

Thailand

säh köposti : kirsi.salmela @felm.org

Thaimaa pähkinänkuoressa

Valtiomuoto Perustuslaillinen kuningaskunta

Pääkaupunki Bangkok

Pinta-ala 514 000 km2

Väestö 62,8 milj. (2003)

Väestöennuste 77,L milj. (2050), odotettavissa oleva elinikä
6e v. (2002)

Kielet thai, englanti, etniset ja alueelliset murteet

Uskonnot buddhalaiset 95 o/o, muslimit 3,8 o/o, kristityt 0,5
o/o, hindut O,L o/o, muut 0,6 (arvio 1998)

Vientituotteet tietokoneet, merenelävät,vaatetus,riisi
(2oo2)

Suomen Lähetysseuran työ Thaimaassa aloitettu L978

THAIMAA

Thaimaan
ku m m ila psitoim inta



Vähävaraisilla perheillä on mahdollisuus hakea kummitukea
seurakuntien kautta. Suomen Lähetysseuran kummiohjelma
toimii yhteistyössä Thaimaan luterilaisen kirkon kanssa.
Kummitukea jaetaan kuitenkin uskontotaustasta riippumatta
vähävaraisuuden perusteel la.

Lasten koulukustannukset nousevat yläasteella,
ammattikoulussa ja lukiossa, sillä erityisesti maaseudun lapset
joutuvat usein käymään koulua kaukana kotoa. Tällöin
lisäkustannuksia tuovat matkustaminen ja asuminen. Kaikki
Thaimaan kummit tukevat lapsia kuitenkin samalla summalla.
Näin kummituki tasoittuu lapsen kaikkien kouluvuosien myötä
tasaisesti.

Ero kaupunkien ja maaseudun välillä voi olla hyvin suuri' Suuri
osa väestöstä (erityisesti maaseudulla) saa elantonsa
satunnaisista töistä tai maanviljelyksestä.

Lukuvuosi kouluissa päättyy maaliskuussa ja koulut alkavat
loman jälkeen toukokuussa.

Thaimaan kummilapsitoiminta toimii koko maassa. Vaikka
Thaimaassa on yhdeksänvuotinen oppivelvollisuus ja valtion
pitäisi tarjota jokaiselle lapselle ilmainen koulutus, tarvitsevat
köyhien perheiden lapset kuitenkin apua. Perheet eivät voi
useinkaan ostaa lapsilleen pakollisia koulupukuja, ruokaa tai
kirjoja. Kouluttamisen asemasta vanhemmat lähettävät lapset
usein kodin ulkopuolelle ansaitsemaan rahaa perheelle tai
sitten lapset jäävät kotiin auttamaan. Tämän takia kummituella
on erittäin tärkeä ja koulutukseen motivoiva merkitys.

Lapset aloittavat koulunkäyntinsä 6-vuotiaina, mitä ennen he
käyvät mahdollisuuksien mukaan vuoden esikoulua. Ala-aste
on kuusiluokkainen, yläaste ja lukio ovat molemmat
kolmeluokkaisia. Osa kummilapsista käy lukion sijaan
ammattikoulun.

Kuva yllä: Liisa Alanne
Kuvat kansi ja oik.: Kirsi Salmela


