
KÄSIKIRJA 
LAPSEN KUMMILLE 



Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö, SOS Children’s 
Villages, toimii 133 maassa. Työmme perustuu YK:n 
lapsen oikeuksien sopimukseen ja autamme kansallisuu-
teen, kulttuuriin ja uskontoon katsomatta vaikeissa oloissa 
eläviä lapsia. SOS-lapsikyläjärjestö tarjoaa kodin lapsille, 
jotka eivät voi elää perheensä kanssa. Lisäksi tarjoamme 
perheiden tukemisohjelmia ja ylläpidämme nuorisokoteja, 
päiväkoteja, kouluja sekä terveys-, koulutus- ja sosiaalikes-
kuksia. Toimimme myös katastrofi- ja kriisialueilla lasten 
elämän turvaamiseksi.
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Onneksi olkoon! Olet nyt kummi SOS-lapsikylässä 

asuvalle lapselle. 

Olet tehnyt tärkeän päätöksen ryhtyessäsi kummiksi. 

Tarjoat lapselle turvallisen elämän matkalla  

aikuisuuteen. SOS-lapsikylissä lapsi saa elämäänsä 

pysyvän ja turvallisen aikuisen, joka asuu ja elää yh-

dessä lapsikyläperheensä kanssa. Lapsi saa kasvaa 

sisarustensa kanssa kodissa, jonka elämää tukee 

ympäröivä kyläyhteisö. Sinun ja muiden kummien 

tuella pystymme huolehtimaan lapsesta hänen  

itsenäistymiseensä asti. Kiitos tästä! 

Teemme parhaamme, jotta kummiutesi tuottaisi  

sinulle iloa. Tästä käsikirjasta voit lukea, kuinka  

kummius toimii ja miten tuellasi autetaan kovia  

kokeneita lapsia. Jos mieleesi tulee muita kysymyk-

siä, joihin et löydä vastausta, voit aina olla yhteydes-

sä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

TERVETULOA  
SOS-KUMMIKSI

❱❱ MITEN TUKESI KÄYTETÄÄN?

Apusi toimitetaan perille tehokkaasti ja se tuottaa 

tuloksia. Tuellasi SOS-lapsikylät pystyvät antamaan  

lapsille kaiken tarvittavan: kodin, ruoan, vaatteet, 

mahdollisuuden koulunkäyntiin ja terveydenhoidon. 

Myös SOS-lapsikylä-äitien sekä lasta tukevien  

lääkärien ja psykologien työtä rahoitetaan kummien 

tuella.

Avustasi 80 prosenttia käytetään kummilapsesi  

tarpeisiin. 20 prosentilla katamme hallinnointiin,  

tiedottamiseen ja uusien kummien hankintaan  

liittyviä kuluja.  

Kansalliset SOS-lapsikylätoimistot ja lapsikylät  

laativat vuosittain talousarvion. Kirjanpito- ja  

tilinpäätöstietoja valvovat ulkopuoliset tilintarkasta-

jat niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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Kummina olet mukana muuttamassa 

vanhempiensa huolenpidon menettäneen 

lapsen elämää. Lapsi saa kasvaa kodissa 

turvassa ja rakastettuna. Sinulla on mah-

dollisuus seurata tukemasi lapsen kasvua 

aikuisuuteen ja myös kummilapsesi saa 

kokea, että hänen elämänsä on tärkeä,  

jopa toisella puolella maailmaa olevalle 

ihmiselle. 

Saat tietoa kummilapsesi kasvusta ja kehi-

tyksestä kaksi kertaa vuodessa kummilap-

sen SOS-lapsikylästä saapuvista kirjeistä. 

Kesäkuun lopulla saat lapsen kehityskerto-

muksen. Vuodenvaihteessa tulee toinen  

kirje, jossa on kuulumisia hänen lapsikyläs-

tään ja uusi valokuva lapsesta. 

KUMMIUDESTA

MITÄ JOS JOUDUN LUO-
PUMAAN KUMMIUDESTA?
Kummius on vapaaehtoista eikä  

sitoutumista tietyksi määräajaksi 

edellytetä. Lapsikyläjärjestö kuiten-

kin toivoo, että kummius kestäisi  

pidemmän aikaa jolloin kummius  

toisi pysyvyyttä lapsen elämään ja 

kummilla olisi mahdollisuus seurata 

lapsen kehittymistä. Mikäli kummi 

kuitenkin joutuu luopumaan kum-

miudesta, turvaamme kummilapsen 

hoidon edelleen SOS-lapsikylässä. 

Tästä syystä jokaisella kummi- 

lapsella on myös useampi kummi. 
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KUMMILAPSEN  
YKSITYISYYDEN SUOJA

Kummius tuo iloa sekä sinun että kummilapsesi  

elämään. Kertomalla kummiudesta ystävillesi ja  

kollegoillesi saatat innostaa myös muita mukaan  

kummiuteen.

Lastensuojelujärjestönä valvomme lasten oikeuksia 

yksityisyyden suojaan, joten siksi pyydämme sinua 

lapsen kummina auttamaan osaltasi lapsen yksityisyy-

den suojelemisessa. Esimerkiksi internetissä lapsesta 

jaettu tieto tai kuvat voivat vaikeuttaa lapsen elämää 

tai tulevaisuutta. Muistathan siis, että kertoessasi 

kummiudesta et jaa julkisesti kummilapsesi henkilö-

tietoja tai kuvia esimerkiksi Facebookissa,  

kotisivuillasi tai muissa medioissa.

Sitä vastoin kummiudesta ja SOS-lapsikylien  

tekemästä työstä puhumalla voit auttaa meitä  

saamaan lisää kummeja, ja näin voit olla mukana  

auttamassa useampia lapsia. 

Kummius päättyy, kun nuori itsenäistyy  

tai viimeistään, kun hän täyttää 23 vuotta. 

Kummius voi päättyä myös tätä ennen,  

jos lapsi muuttaa takaisin sukulaistensa tai  

biologisten vanhempiensa luo, toiseen  

hoitopaikkaan tai hänet adoptoidaan. 

Koska SOS-lapsikyliin otetaan jatkuvasti  

uusia, avun tarpeessa olevia lapsia, kummil-

ta tiedustellaan, olisiko hänen sydämessään 

tilaa uudelle kummilapselle.

Kun lapsi poistuu kummiohjelmasta,  

kummi saa tästä aina tiedon.



❱❱  Halutessasi voit lähettää tervehdyksiä kummilapsellesi. Kirjeen-

vaihto-osoite SOS-lapsikylään löytyy englanninkielisen kyläku-

vauksen kääntöpuolelta. Myös kirjeenvaihtokieli on merkitty 

osoitteen viereen. Kansalliset SOS-lapsikyläjärjestöjen keskus-

toimistot kääntävät kirjeet tarvittaessa lapsen äidinkielelle  

ja toimittavat ne lapsikylään. Merkitsethän kummilapsen  

nimen selvästi kirjeen sisälle. 

❱❱  Kummilapsellesi voit kirjoittaa esimerkiksi vuodenajoista,  

koulunkäynnistä sekä erilaisista juhlista ja perinteistä, sillä  

lapsesta ja lapsen perheestä saattaa olla kiinnostavaa tietää 

kummin kotimaan oloista.

❱❱  Toivomme, ettet pety, vaikka vastauskirje viipyisi hieman.  

Kovia kokeneita lapsia autetaan elämään mahdollisimman  

tavallista lapsuutta eivätkä kaikki lapset välttämättä koe  

kirjeiden kirjoittamista luontevaksi. Lapsia ei siis vaadita lähet-

tämään postia. Kummi saa kuitenkin aina tiedon, jos lapselle  

on tapahtunut jotakin.

❱❱  Toisinaan posti kehitysmaihin kulkee valitettavan hitaasti  

ja saattaa joutua hukkaan. Jos kummilapsen kylästä ei  

kuulu pitkään aikaan mitään, ole yhteydessä meihin,  

niin selvitämme asiaa.
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Kummilasta voi olla mukavaa muistaa 

hänen syntymäpäivänään tai muina 

juhlapyhinä. Kummilapselle on 

mahdollista maksaa rahaa lahjatilille. 

Kaikki lahjatilille maksetut suorituk-

set ovat yksinomaan kummilapsen 

käytettävissä lapsikylän valvonnassa. 

Näitä varoja ei käytetä lapsen päivit-

täisten elinkustannusten kattamiseen.

Kun nuori itsenäistyy lapsikylästä, 

hän saa lahjatilille vuosien kuluessa 

säästyneet varat. Koska useimmat 

nuoret eivät voi saada taloudellista 

tukea omilta biologisilta perheiltään, 

usein on tarpeen, että SOS-lapsikylä 

tukee nuorta rahallisesti itsenäisen 

elämän alussa. Nuoret käyttävät 

säästöjä itsenäistymisvaiheeseen 

liittyvien kulujen rahoittamiseen,  

mm. opiskeluun, oman kodin hankin-

taan tai oman pienyrityksen avaami-

seen.

Halutessasi voit muistaa kummilasta-

si pienellä lahjalla kirjeen yhteydessä. 

Voit lähettää esimerkiksi värikyniä, 

koulutarvikkeita, tarroja, kiiltokuvia, 

valokuvia, hiussolkia tms. edellyttäen, 

että ne mahtuvat tavalliseen kirjekuo-

reen. Lapsi jakaa saamansa lahjat 

mielellään myös sisarustensa kesken. 

Tullimaksut ovat erittäin suuret ja  

siksi on tärkeää, että lähetyksen mak-

simikokoa ei ylitetä. Rahaa, koruja tai 

elektroniikkaa ei kannata lähettää, 

sillä ne katoavat helposti matkalla.

YHTEYDENPITO
❱❱ LAHJAT KUMMILAPSELLE



❱❱ VIERAILU SOS-LAPSIKYLÄÄN
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Kummina sitoudut maksamaan tukea 
kummilapsellesi vähintään 25 euroa 
kuukaudessa. Maksun voit suorittaa  
joko e-laskuna tai suoramaksuna. Voit 
myös tilata e-laskun suoraan omassa 
verkkopankissasi.

Kummimaksutilin tiedot ja oman viite-
numerosi näet kummipaketin mukana 
lähetettävästä lomakkeesta.

Huomaathan, että kummimaksut ja 
vapaaehtoiset lahjarahat maksetaan  
eri tileille! 

Maksamiseen liittyvissä kysymyksissä 
tai ongelmissa voit olla yhteydessä  
lahjoittajapalveluumme.

❱❱ KUMMIMAKSUN MAKSAMINEN 
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Kummit ovat tervetulleita vierailemaan 

SOS-lapsikylään. Vierailut ilahduttavat 

monia lapsia ja tuovat mukavia tuulah-

duksia arkeen. 

Vierailun järjestäminen tapahtuu  

kummilapsen kotimaan SOS-lapsikylä-

järjestön kanssa sopimalla. Autamme 

mielellämme oikeiden yhteystietojen 

löytämisessä. Matkajärjestelyistä  

sinun tulee kuitenkin vastata itse  

eikä yöpyminen lapsikylässä ole  

mahdollista. 

Lapsikylät tekevät parhaansa, jotta  

vierailut onnistuisivat ja siksi vierailusta 

täytyy ilmoittaa lapsikylään etukäteen. 

SOS-lapsikyläperheillä, kuten  

muillakin perheillä, on omat kiireensä 

ja he haluavat valmistautua vieraan  

tuloon. Vierailusta sopiminen kannat-

taa siis aloittaa hyvissä ajoin. Joskus 

vierailua varten on myös tarpeen hank-

kia tulkki tai tehdä muita valmisteluja. 

Kummin vierailu on aina jännittävä  

tapahtuma. Kummilapsi saa vierailun 

aikana erityishuomiota, joka voi aiheut-

taa kateutta kodin muissa lapsissa.  

On hienoa, jos voit jakaa huomiota 

myös muille kodin lapsille.

Kummilapsen vierailu kummin luona  

ei ole mahdollista.

 
❱❱ Kaikissa kummiuteen liittyvissä  
kysymyksissä voit olla yhteydessä lahjoittaja-

palveluumme. Autamme mielellämme ja otam-

me vastaan palautetta. 

❱❱ Osoitteenmuutoksista kannattaa ilmoit-

taa mahdollisimman nopeasti lahjoittajapalve-

luumme, jotta kirjeemme ja tiedotteemme  

saapuisivat perille oikeaan osoitteeseen  

ilman viiveitä.

❱❱ Ulkomaille muutettaessa on mahdollista 

jatkaa kummina uudesta kotimaasta käsin.  

Autamme tällöin kummisuhteen siirrossa  

ja olemme tarpeen mukaan yhteydessä  

kansainväliseen keskuskummitoimistoomme.

11



www.SOS-LAPSIKYLA.FI

Lahjoittajapalvelumme palvelee arkisin klo 10–15 

välisenä aikana numerossa (09) 4257 9830.

  

Voit myös kirjoittaa meille sähköpostia osoitteeseen:  

lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi

 

Postiosoitteemme on:

SOS-Lapsikylä

Snellmaninkatu 13

00170 Helsinki

RYHDY VAPAAEHTOISEKSI TAI KUTSU  
MUKAAN YSTÄVIÄSI
Oletko ajatellut, että kutsumalla yhdenkin ystäväsi kummiksi 

voit kaksinkertaistaa apusi lapsille? Auttajia tarvitaan  

kipeästi ja avullasi yhä useampi lapsi voi saada kaltaisesi 

välittävän kummin.

Lataa SOS-kummien Facebook-kansikuva ja jaa viestiä  

sosiaalisessa mediassa.

❱❱ www.sos-lapsikyla.fi/sos-kummit


