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KUMMIT SAAVAT PYSYVIÄ 
MUUTOKSIA AIKAISEKSI

Työmme poistaa köyhyyden juurisyitä kuten 
puhtaan veden tai koulutuksen puutetta. 
Ihmiset oppivat omista oikeuksistaan. Kun 
avustustyömme päättyy, heillä on työkaluja 
jatkaa kotiseutunsa kehittämistä itse. 
Olemme mahdollistaneet pysyvän muu-
toksen jo monessa kummikohteessamme. 
Nyt tarvitsemme sinun apuasi takaamaan 
samanlaisia tuloksia myös muualla.

MIKSI KUMMIKSI?

ANNAT TOIVOA JA ILOA

Lapselle tieto siitä, että hänellä on 
ikioma kummi, tuo uskoa ja toivoa 
elämään. Se, että joku välittää, auttaa 
jaksamaan vaikeuksien keskellä. Jos joudut 
keskeyttämään kummiutesi, Suomen 
World Vision sitoutuu huolehtimaan 
kummilapsestasi.

NÄET AVUN 
MENEVÄN PERILLE 
Kummina saat säännöllisesti tietoa siitä,  
miten apusi muuttaa lapsen elämää.

Saat vuosittain:
-valokuvan
-videotervehdyksen
-vuosiraportin

Halutessasi voit myös pitää yhteyttä 
kummilapseesi ja matkustaa  
tapaamaan häntä.

AUTAT SAMALLA MYÖS MUITA KUMMILAPSESI YHTEISÖSSÄ

Jotta kummilapsesi elämä muuttuu pysyvästi paremmaksi, on hänen koko kotiseutunsa 
muututtava ja kehityttävä. Lahjoituksesi menee kummilapsesi koko kotiseudun hyväksi, jotta 
kaikki alueen lapset ja perheet saavat tasapuolisesti puhdasta vettä, ravintoa, parempaa ter-
veydenhuoltoa ja koulutusta. Kummituestasi hyötyy keskimäärin viisi lasta perheineen.



Löydä oma kummilapsesi, jonka elämän sinä muutat.
asiakaspalvelu@worldvision.fi  |  worldvision.fi  |  096 818 300

”Olen kummi, koska mielestäni 
kaikkea hyvää ei tarvitse pitää 
itsellä. Pienellä rahalla voin 
auttaa huomattavasti enemmän 
lapsia köyhissä maissa kuin 
Suomessa. Minusta on mukavaa 
olla osa James-pojan elämää.” 
Antti

”Kummius ei vaadi sitä, että 
jatkuvasti kirjoittaisi kummi-
lapselle. Kummimaksun turvin 
lapsi saa joka tapauksessa 
valtavasti tukea World 
Visionilta.” Piritta

“Toivoimme kummilapsiksi 
saman ikäisiä lapsia kuin meillä 
itsellämme on. Lapset pääsevät 
näkemään maailmaa toisten 
lasten silmin kasvaessaan 
yhdessä kummilasten kanssa.” 
Hanne

Usein kysytyt kysymykset

MENEEKÖ APU PERILLE?
Kehitysyhteistyöohjelmien 
toteutuksesta vastaa kohde-
maan paikallinen World 
Vision -toimisto. Teemme 
tiivistä yhteistyötä paikallisten 
kollegoidemme kanssa, 
ja käymme säännöllisesti 
tarkastamassa työn 
etenemistä. Lisäksi ohjelmissa 
suoritetaan tasaisin väliajoin 
laajoja ja puolueettomia 
arviointeja työn edistymisestä. 
Varojen käyttöä valvovat 
ulkopuoliset tilintarkastajat, 
ulkoasiainministeriö sekä 
Poliisihallitus.

ONKO LAPSI OLEMASSA?
Kaikki kummilapsemme 
ovat todellisia apua kaipaavia 
lapsia. Saat kummilapseltasi 
tervehdyksen pian kummiksi 
ryhdyttyäsi, ja halutessasi voit 
voit pitää häneen yhteyttä. 
Kummilapsesi lähettää sinulle 
videotervehdyksen sekä uuden 
kuvan kerran vuodessa. Saat 
meiltä myös vuosiraportin 
kummilapsesi tilanteen 
kehittymisestä, sekä tietoa siitä, 
mihin tukesi on käytetty. 

ONKO LAHJOITUKSELLANI 
MERKITYSTÄ?
Kummina muutat kummilapsesi 
elämän pysyvästi. Tukesi 
käynnistää muutoksen 
parempaan: Lapset saavat 
mahdollisuuden koulutukseen ja 
terveydenhoitoon. Vanhemmat 
oppivat tarpeellisia taitoja 
paremman toimentulon 
takaamiseksi sekä vaikuttamaan 
oman yhteisönsä asioihin. 
Sinun tukesi sekä mahdollinen 
yhteydenpitosi kertovat lapselle, 
että hän on tärkeä ja että toivot 
hänelle hyvää. 

Lahjoittajien tuella joka 10. sekunti
ihminen saa puhtaan veden käyttöönsä.

Lahjoittajien tuella joka 60. sekunti
 nälkäinen lapsi saa ravintoa.



2020

TERVEYS & HYGIENIA
Vain 17 % kotitalouksista käytti vessoja.

RAVITSEMUS
Vain 31 %  kotitalouksista oli ruokaa 
saatavilla ympäri vuoden.

Asukasmäärä: 64 000 
Asukkaista alle 18-vuotiaita: 18 000
Kummilapsia alueella: 1037

2004

KOULUTUS
Vain 58 % lapsista oli
luku- ja kirjoitustaitoisia. 

VESI
Vain 5 % kotitalouksista oli puhdasta juomavettä.

Rajnandgaonin  
kummihanke, Intia

HAASTEITA TYÖN ALKAESSA

TULOKSET TYÖN LOPPUESSA

VESI  
5 %        54 %
kotitalouksista on puhdasta juomavettä.

RAVITSEMUS  
31 %       100 %
kotitalouksilla on ruokaa saatavilla 
ympäri vuoden.

TERVEYS & HYGIENIA  
17 %        77 %
kotitalouksista käyttää vessoja.

KOULUTUS  
58 %       81 %
lapsista on luku- ja kirjoitustaitoisia.



Keräyslupa: RA/2017/776. Voimassa 1.10.2017 - 30.9.2022 koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Suomen World Visionin työhön. 
Tähän sisältyvät kehitysyhteistyöhankkeet ja katastrofiapu kehitysmaissa, tiedotus- ja kansainvälisyyshankkeet Suomessa sekä niitä tukevat toiminnot.

Kummius on helppo ja tehokas tapa auttaa 
Kummina suojelet lapsia ja puolustat heidän oikeuksiaan kehitysmaissa. Kummiksi pääset 30 eurolla 
kuukaudessa ja tukesi käytetään koko alueen hyväksi. Pääset seuraamaan avun perillemenoa ja kummilapsesi 
elämää kirjeiden, kuvien ja videoiden muodossa. Voit valita kummilapsesi sukupuolen, kotimaan ja iän 
perusteella, tai antaa meidän valita puolestasi.

Ryhdy kummiksi jo tänään osoitteessa worldvision.fi!

Kummien Plussa-palvelun kautta saat kuvia,  
videoita ja tietoa kummilapsesi kotiseudulta. Se on 
yhteytesi kummilapsen maailmaan ja tarjoaa tietoa 
siitä, mitä avullasi saadaan aikaan.


