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Hallituksen esitys yhdistyskokoukselle 12.12.2020 
 

Z I M B A B W E N  A I D S –O R V O T   R Y 
yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön 
& Friends of Dzikwa-yhdistyksen kanssa 

 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 

 
Zimbabwen Aids-orvot ry (jatkossa Yhdistys) jatkaa oppimisesta innostuneiden 
orpolasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien lasten koulunkäynnin, 
yleisen hyvinvoinnin ja monipuolisen kehityksen tukemista Zimbabwessa. Pai-
kallisina yhteistyökumppaneina Zimbabwessa ovat hyväntekeväisyyssäätiö 
Dzikwa Trust Fund (jatkossa Dzikwa Trust) ja sen yhteyteen perustettu julki-
seen varainhankintaan oikeutettu kansalaisjärjestö Friends of Dzikwa Society 
(jatkossa FODS), jolla on paikalliseen julkiseen varainhankintaan oikeuttava 
PVO- eli Private Voluntary Organisation tunnus. 
 
Covid19-pandemia vaikuttaa sekä yhdistyksen että Dzikwa Trustin toimintaan 
vielä vuonna 2021. On mahdollista, että toimintaa ei pystytä toteuttamaan 
suunnitellussa mittakaavassa esimerkiksi yhteiskunnassa vallitsevista rajoituk-
sista johtuen. Vuonna 2020 pandemia sulki koulut ja yliopistot Zimbabwessa 
kokonaan maaliskuun lopusta syyskuun loppuun, eikä vastaavan skenaarion 
syntyä voi sulkea pois ainakaan keväällä 2021. 

 
Dzikwa Trustin toiminta vuonna 2021 
 
Koulunkäynnin tuen rakenne 
Vuonna 2021 koulunkäynnin tukitoiminnan rakenne on sama kuin vuonna 2020. 
Tuettavia lapsia on 400. Pysyvä tavoite on pitää tyttöjen osuus 2/3 tasolla.  
 
Dzikwa Basic 
Dzikwa Trustin tukiohjelman ydintä eli Dzikwa Basic on lasten peruskoulun tu-
keminen eli ala-asteen ja yläasteen suorittaminen (Grades 1-7 ja Forms 1-4). 
Seitsemän vuotta kestävä ala-aste päättyy Grade 7-tutkintoon. Nelivuotinen 
yläaste päättyy O-level tutkintoon. Kummihankinta kohdistuu ensisijaisesti 
Dzikwa Basic- toimintaan, johon kuuluu 315 lasta. Lapset käyvät tavallisia päi-
väkouluja Dzivarasekwan 125 000 asukkaan lähiössä.  
  
Dzikwa Special 
Muut koulumuodot ja -asteet, kuten lukio eli A-levels (Forms 5-6), ammattikou-
lutus ja muu jatko-opiskelu sekä mahdolliset erikoiskoulut kuuluvat tukiohjel-
man Dzikwa Special -osaan. Tähän ryhmään kuuluu 85 oppilasta, joista 50 
on ammatti- ja jatko-opinnoissa. 
 
Tavallisissa päiväkouluissa kaksivuotisen lukion kummimaksu määritetään kiin-
teänä vuosimaksuna. Sen sijaan muiden ammatti- ja jatko-opiskelijoiden vuosi-
maksu määräytyy täysin yksilöllisesti; vuosibudjetista sovitaan etukäteen kum-
min kanssa opiskelijan todellisen kulubudjetin mukaisesti. 
 
Jatko-opiskelu ei ole Dzikwa Trustin toiminnan ydintä. Kummit voivat kuitenkin 
niin halutessaan jatkaa nuoren tukemista peruskoulun jälkeen lukiossa ja tule-
vissa ammatti- tai muissa opinnoissa. 
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Vuonna 2021 on tarkoitus selvästi vahvistaa ammatinvalinnan ohjausta, koulun 
päättäneiden nuorten ohjaamista stipendien ja oppisopimusten hakuun ja etsi-
vät entistä tehokkaammin strategisia partnereita nuorten työllistymiseen johta-
van koulutuksen tukemiseen (esim. STEM-opinnot; IT-tutkinnot; ammatilliset 
valmiudet, yrittäjyyskoulutus jne.).  
 
Toimintaa vahvistetaan Dzikwa Trustiin v. 2020 pohjustetussa strategisessa 
erillishankkeessa nimeltä ”Edu4Talent”. Hankkeen tavoitteena on löytää eri-
tyisesti yrityskummeja ja institutionaalista tukea lahjakkaille jatko-opiskelijoille, 
joko O-level tai A-level tutkinnon jälkeen. Ammatinvalinnan ohjaus kohdistuu 
nuoriin yläasteen 2. luokalta alkaen ja luotaa mm. sitä, millaisia työpaikkoja tu-
levaisuudessa on tarjolla ja millaisia tietoja, taitoja, valmiuksia ja digiosaamista 
hyvä työllistyminen edellyttää.  
 
Toimintakeskuksessa järjestetään eri ammattialojen esittelyä ja erilaisten opin-
polkujen kartoitusta. Nuorille avataan myös EU:n ja Suomen uusien Afrikka-
strategioiden painotuksia ja merkitystä Zimbabwelle sekä nuorten kehityskysy-
myksille. Edu4Talent selvittää yritysten sosiaalisen vastuun ohjelmia ja luo 
esittelymateriaalia konseptista ja tukiehdokkaista. 
 
Ensimmäinen yrityskummi Singaporesta on marraskuussa 2020 sitoutunut yh-
den yliopisto-opiskelijan tukeen. Hanketta koordinoi kehitystieteiden maisteriksi 
valmistunut Dzikwa-nuori, yhteistyössä Dzikwa Trustin jatko-opiskelijoiden oh-
jelmista vastaavien toimihenkilöiden kanssa. Koordinaattorin kulut katetaan 
Dzikwa Trustin budjetin ulkopuolelta.  

 
Lasten saama koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuki: 
Yhdistys laatii talousarvionsa niin, että se pystyy tukemaan Dzikwa Trustin toi-
mintaa kattaen kaikkien lasten koulunkäyntiin ja muihin tukitoimintoihin tarvit-
tavat välttämättömät resurssit. Pakollisten koulumaksujen lisäksi Dzikwa Trust 
hankkii rajoitetun määrän kouluasuja ja koulutarvikkeita, sekä jakaa ne sovitun 
kriteeristön mukaisesti eniten tarvitseville ja ansioituneille oppilaille. 
 
Dzikwa tarjoaa lounasruokailun vuonna 2021 kuutena päivänä viikossa, mikä 
merkitsee noin 100,000 lämmintä ateriaa vuodessa.  
 
Kaikille lapsille suunnattu IT-opetus jatkuu vuonna 2021 omassa IT-luokassa 
toimintakeskuksessa, samoin koodauskoulutus. Laitteita uusitaan vuoden 2021 
aikana Suomen Pankin ja EKP:n kannettavien tietokoneiden lahjoituksilla.  
 
Tukiopetukseen ja etäopiskeluun lisää resursseja: Keskeisten kouluainei-
den tukiopetus toimintakeskuksessa kaikille luokkatasoille saa Dzikwa Trustin 
vuosisuunnittelussa entistä enemmän huomiota, sillä oppimisvajeet vuodelta 
2020 ovat suuret, eikä vuoden 2021 koulukäynnin hyvästä sujumisesta voida 
olla varmoja. Jatkuva tukiopetus nojaa oman henkilöstön, paikallisten vapaaeh-
toisten ja opintoharjoittelijoiden panokseen. Lukukausilomien aikana järjeste-
tään loppututkintoja suorittaville luokille intensiiviopetusta siihen palkattujen 
pätevien opettajien kanssa. Dzikwa Trust lisää ja systematisoi ohjausta ja työ-
välineitä nuorten etäopiskeluun (ilmaiset e-learning alustat). 
 
Muissa hyvinvointi- ja virkistystoiminnoissa Dzikwa Trustin kyky ylläpitää toi-
mintaa vuonna 2021 nykytasolla edellyttää kohdelahjoituksia ja/tai apura-
hoja ja riippuu kummitoiminnan ulkopuolisen varainhankinnan onnistumisesta. 
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Yhteenveto lasten hyvinvoinnin ja kehityksen tukemisesta: 
 

 Lasten ruokailu: Dzikwa Trust tarjoaa lapsille lämpimän aterian toi-
mintakeskuksessa maanantaista lauantaihin. Ruokailussa arvioidaan 
käyvän päivittäin keskimäärin 240 Dzikwa Trustin omaa lasta. Ruokai-
lussa voi koulunkäynnin tukiohjelman lasten lisäksi käydä noin 85 lap-
sen ryhmä ahdingossa olevia Dzivarasekwan lapsia. 

 
 Terveydenhuolto: Tukitoiminta kattaa pääasiallisesti lasten perus-

terveydenhuollon ja -hygienian kulut sekä HIV/AIDS- ja muuta ennal-
taehkäisevää terveysvalistusta. Ryhmävalistusta järjestetään käyttä-
mällä alan vakiintuneita asiantuntijajärjestöjä ja osaavia vapaaehtoi-
sia Zimbabwessa.  
 
Dzikwa Trust antaa lapsille mahdollisuuksien mukaan sosiaalista tu-
kea, kuten oppimisvaikeuksien, kommunikaatiovaikeuksien ja sosiaa-
listen ongelmien selvittelyä, sekä kummien erityistuella ruoka-apua 
kotiin, tukea asumiseen jne. Tyttöjen voimaannuttamistoiminta jatkuu 
erillisrahoituksen turvin.  
 
Dzikwa Trust auttaa puuttuvien syntymätodistusten ja muiden kriittis-
ten henkilöllisyyspapereiden kuten passien hankinnassa. 

 
 IT-koulutus: Dzikwa Trust järjestää lapsille ikäryhmittäin toiminta-

keskuksessa perustason IT-opetusta. Vanhemmat oppilaat suorittavat 
joko Dzikwa Trustin oman atk-ajokorttitutkinnon, tai rahoituksen jär-
jestyessä maksullisen kansainvälisen atk-ajokortin.  Dzikwa Trust on 
rekisteröity kansainvälisen kaupallisen atk-ajokorttikoulutuksen viralli-
sena opetus- ja tutkintopaikkana. Dzikwa Trust vahvistaa osaamis-
taan IT-toiminnoissa. 
 
IT-luokan laitteet: Yhdistys on saamassa 20-30 hyvin toimivaa, käy-
tettyä kannettava tietokonetta lahjoituksena Suomen Pankilta helmi-
kuussa 2021. Laitteiden ja muiden kertyneiden lahjoitusten kuljetta-
minen edellyttää joko lentorahtia tai merikuljetuksen järjestämistä. 
Lisäksi EKP lahjoittaa ja lähettää suoraan noin 20 käytettyä kannetta-
vaa tietokonetta. 
 
Yhteistyö SPROUT Codingin kanssa koodauskoulutuksessa jatkuu 
kontista luokaksi muutetuissa tiloissa, Covid-19 rajoitusten sallimissa 
rajoissa. 
 

 Virkistystoiminta: Lasten palloilu-, muut urheiluharrastukset ja 
esittävän taiteen harrastus sekä luontoretket jatkuvat erityisten 
kohdelahjoitusten tai apurahojen turvin vuonna 2021. Jalkapallohar-
rastus Hararen junioreiden liigatasolla jatkuu aktiivisena Saksasta 
saatavan kohdetuen turvin. Muina aktiivisina palloilulajeina ovat kori-
pallo ja lippupallo, joissa Dzikwa Trust on myös rekisteröitynyt liigoi-
hin ja voi toimia koko lähiön harjoituskeskuksena. 
 
Dzikwa Trust ja FODS järjestävät vuotuisen lasten yleisurheilukisan 
syyskuussa 2021. 
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Dzikwa Culture Group on vahvistanut brändiään saatuaan toistami-
seen koko Zimbabwen nuorten parhaan tanssi- ja soittoryhmän pal-
kinnon. Dzikwa kuoroa varataan edelleen aktiivisesti esiintymistilai-
suuksiin Hararessa. Dzikwa Trust aikoo osallistua esittävän taiteen 
alueellisiin ja kansallisiin kilpailuihin sekä järjestää pieniä kulttuurita-
pahtumia toimintakeskuksessa. Kulttuuriryhmän esittelyyn valmiste-
taan uutta markkinointimateriaalia. 

 
Dzikwan lapset järjestävät klubitoimintaa ja Dzikwa Trust kutsuu toi-
mintakeskukseen muita järjestöjä pitämään esityksiä (mm. koulujen 
Interact-klubit, ympäristöjärjestöt, tyttöjen oikeuksien järjestöt). Lap-
set osallistuvat metsänistutukseen ja muihin metsähankkeen erityis-
tapahtumiin sekä oman lähialueen siivouskampanjoihin. 
 
Virkistystoiminta v. 2021 riippuu Covid-19 rajoituksista. 
 
Friends of Dzikwa– yhdistys etsii virkistys- ja harrastustoimintoihin 
rahoitusta ja muuta tukea Zimbabwesta mm. lähetystöiltä, kv. järjes-
töiltä, yrityssponsoreilta, Zimbabwe Culture Fundilta jne. 

 
 Suojakoti (Dzikwa Shelter): 

Suojakodissa asuu yksi Dzikwa Trustin työntekijä, noin 10 vanhempaa 
opiskelijaa ja ajoittain paikallisia työharjoittelijoita sekä vierailevia ul-
komaalaisia vapaaehtoisia tai työharjoittelijoita. Vierailijat maksavat 
vuokraa ja täysihoitomaksua, mutta heitä ei ole riittävästi kattamaan 
suojakodin kokonaiskuluja, jotka ovat noin 10 000 euroa vuodessa. 
Suojakodin kulujen kattaminen varainkeruun kautta on hyvin haas-
teellista. Dzikwa Trust jatkaa uusien ratkaisujen etsimistä Suojakodin 
rahoitukseen. 
 

 Yhdyskuntatyötä Dzivarasekwan asukkaille ja taitokoulutusta: 
Dzikwa Trust on hakenut rahoitusta (EUR 80,000) Japanin suurlähe-
tystön kautta voidakseen rakentaa toimintakeskukseen erityisen 
”Community Outreach & Empowerment Centre” rakennuksen. Raken-
nukseen tulee tilat järjestää käytännön taitojen koulutusta, yritysval-
mennusta, kokoontumisia, tyttöjen ja naisten voimaannuttamista ja 
kerhotoimintaa. Mikäli apuraha myönnetään, rakennus on tarkoitus 
ottaa käyttöön toukokuussa 2021. Rakennus olisi aamupäivät yhdys-
kuntatyön käytössä ja iltapäivät ja alkuillat Dzikwa Trustin omien toi-
mintojen käytössä. Toiminnalle luodaan oma projektiorganisaatio. 
 
 

Metsänistutus & ruokaturva sekä ympäristökasvatus:  
 
Dzikwa Trust on vuodesta 2012 alkaen vuokrannut Hararen kaupungilta 60 
hehtaaria joutomaata, jolla se jatkaa erillisenä hankkeena taimitarhausta, met-
sänistutusta, hedelmätarhausta, vihannesten viljelyä, sekä syksystä 2019 al-
kaen ruokaturvahankkeen laajennuksena kanien ja broilereiden kasvatusta 
Alankomaiden suurlähetystön tuen turvin. Yhteistyökumppaneita ovat Hararen 
kaupunki, Zimbabwen metsähallitus, kaupunginosan asukkaat ja Binduran yli-
opisto. Hanke sai UM:n kehitysapurahoitusta vuosina 2011- 2016, minkä jäl-
keen varainhankinta Suomesta on pääosin ollut yhden suomalaisen vapaaehtoi-
sen vetämää.  
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Vuonna 2021 Dzikwa Trust istuttaa 8,000 uutta eukalyptuspuuta. Näiden, lä-
hinnä polttopuuksi tarkoitettujen istutusten kokonaismäärä nousee noin 
70,000:een ja käytössä on noin 18 hehtaaria.  
 
Hedelmätarhaa ei ole tarkoitus kasvattaa merkittävästi nykyisestä 130 hedel-
mäpuusta. 
 
Taimitarha tuottaa 12,000 eukalyptuspuuntainta kaupalliseen myyntiin omaan 
istutustoimintaan tarkoitettujen taimien lisäksi. Tarkoitus on lisäksi tuottaa toi-
mintavuotena myytäväksi myös joitain satoja Moringa-puiden (”ihmepuu”), pu-
namahongin sekä eräiden muiden alkuperäispuulajien taimia.  
 
Ruokaturvahanke laajeni merkittävästi vuodesta 2018 alkaen, kun Dzikwa sai 
Hollannin suurlähetystöltä $ 17,000:n apurahan vihannestarhan tuotannon kol-
minkertaistamiseksi sekä kanien ja broilereiden tuotannon aloittamiseksi. Vuo-
sina 2019-2020 Dzikwa Trust sai $ 45,000 apurahan Australian DAP-rahoituk-
sen kautta. Varoista käyettiin $ 30,000 ruokaturvan parantamiseen rakenta-
malla kaksi suurta kasvihuonetta, asentamalla kastelujärjestelmän ja 5 kVA:n 
aurinkovoimalan. Dzikwa Trustin keittiö saa vuonna 2021 noin 80 % tarvitse-
mistaan vihanneksista omasta maasta. Lisäksi tuotamme keittiölle viikoittain 25 
broileria ja 15 kania, mikä vähentää tarvetta ostaa lihaa. 

 
Hankkeen henkilökunta koostuu viidestä henkilöstä, jotka yhtä lukuun otta-
matta ovat Dzikwa Trustin aikaisempia oppilaita. Binduran yliopistosta on nor-
maalisti 2-3 opiskelijaa työharjoittelussa. Dzikwa Trustin nykyiset oppilaat käy-
vät auttamassa ja oppimassa.  
 
Hankkeen talousarvio vuodelle 2021 on $ 36,000. Tästä $ 24,000 katetaan tuo-
tetoimituksilla Dzikwa Trustin keittiölle. Loput katetaan tarkoitukseen kerättä-
villä yksityisvaroilla.  
 
Hanke on merkityksellinen Dzikwa Trustin keittiölle, lasten ympäristökasvatuk-
selle, DZ-yhteisölle sekä Zimbabwen ympäristönsuojelun kannalta. Hanke on 
tuonut mukaan paljon positiivista julkisuutta säätiölle ja sitä on esitelty useita 
kertoja maan television pääuutisissa. 
 
Hankkeen ruokaturvaosio on miltei omavarainen, mutta metsänistutus ja taimi-
tarha vaativat edelleen ulkopuolista rahoitusta. 

 
 
Henkilökunta: 
 
Zimbabwessa yhteistyökumppani Dzikwa Trustilla on lasten tukitoiminnassa 
noin 20 täyspäiväistä työntekijää (kirjanpitäjä, kenttätyöntekijä, hankintapääl-
likkö/varainhankinnan vastaava, IT-opettajia, kulttuurikoordinaattori/ tukiopet-
taja, viisi keittäjää, kaksi siivoojaa, neljä vartijaa). Lisäksi Dzikwa työllistää 
osa-aikaisia työntekijöitä tarpeen mukaan. Dzikwa Trust ei jatka Operatiivisen 
toiminnanjohtajan 28.2.2021 päättyvää 3-vuotista työsopimusta. Sopimus nosti 
henkilöstökuluja liikaa suhteessa saavutettuun hyötyyn. Dzikwa Trust organisoi 
uudelleen työnkuvan ja sen vaatiman henkilöstöresurssin. 
 
Suomalaiset perustajat jatkavat edelleen vapaaehtoisina johtajina koordinoiden 
operatiivista toimintaa, sisäistä valvontaa ja raportointia sekä vastaten strategi-
sista kysymyksistä ja tilinpäätösasioita. 
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Toiminnan pitkän ajan kestävyyden varmistamiseksi Zimbabwessa pe-
rustettu yhdistys, Friends of Dzikwa Society (FODS) vastaa julkisesta varain-
hankinnasta. FODSilla on julkiseen varainhankintaan, tullivapauteen ja muuhun 
sosiaalialan järjestöjen erityiskohteluun oikeuttava status. PVO-status on joille-
kin suurille lahjoittajille ja kv. järjestöille kynnyskriteeri.  
 
Dzikwa Trustin Toimintakeskus: 
Dzikwa Trustin toimintakeskus osoitteessa 3147 Rujeko Street saanee vielä yh-
den rakennuksen Japanin valtion avustuksella. Tämän jälkeen tontille ei mahdu 
uusia rakennuksia. Vireillä on IT-luokan koko edustan laatoitus. Dzikwa Trust 
jatkaa aurinkoenergian kehittämistä toimintakeskuksessa. 
  
Toimintaympäristö ja talous: Zimbabwen näkymät Covid-19 vuoden jälkeen 
ovat hyvin hauraat. BKT laski reilusti jo v. 2019 ja asiantuntijat ennustavat tälle 
vuodelle -10%:n laskua. Hallituksen ennuste on -4.1 %. Hallituksen budjettiesi-
tyksen BKT-kasvuennuste vuodelle 2021 on + 7.4 %. 
 

 
 
Maa on ollut eriasteisessa sulkutilassa maaliskuun lopulta. Koronatartuntoja on 
nyt yli 10,000 ja menehtyneitä lähes 300. Talouden näkymät ovat hyvin riippu-
vaisia pandemian kehityksestä, alkaneen satokauden 2020-2021 sademääristä 
ja niiden myötä maissin ja muiden viljelysatojen kehityksestä. Ruokaturvan tar-
vitsijoita pelkästään maaseudulla on YK:n (WFP) mukaan nyt 5.5 milj.  ja pa-
himmillaan koko maassa jopa yli 8 milj. eli 60 % väestöstä. 
 
Valtion velkataakka on pysynyt raskaana, eikä ulkomaisen vanhan velan ($ 8 
mrd) maksujärjestelyistä ole syntynyt sopua. Keskuspankin uusi viikottainen 
valuuttahuutokauppa on toiminut kohtuullisen hyvin ja Zimbabwen dollari 
(ZWL) on vakiintunut noin 82 pintaan US-dollariin nähden. Inflaatio on yhä kor-
kealla, IMF:n ennuste kuluvan vuoden lopulle on 622 % vuositasolla; ensi 
vuonna päästäisiin jo järkevälle 4 %:n vuositasolle.  
 
Maan poliittinen ja yhteiskunnallinen ilmapiiri on tulehtunut. 
 
Dzikwa Trustin vuoden 2021 budjetti:  
Dzikwa Trustin vuoden 2021 alustavan budjetin loppusumma on jatko-opiskeli-
jat ja paikallisen varainhankinnan kulut mukaan lukien 420,000 USD eli EUR 
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380,000 (vaihtokurssilla 1.10). Koulunkäynnin kulujen osuus on n. 50 % budje-
tista. FODS työstää omaa varainhankinnan tavoitettaan vuodelle 2021. 

 
Keskeiset tapahtumat Zimbabwessa 2021: Suunnitelmat riippuvat täysin 
COVID-pandemian kehityksestä. 

 Dzikwa järjestää Dzikwa Trust-juhlapäivän 14.5.2021 ja avaa samalla 
uuden Community Outreach-rakennuksen. 

 Yläasteen ja lukion oppilaille järjestetään e-learning työpajoja ja kutsu-
taan mukaan hyvien alustojen tarjoajia. 

 Lasten huoltajille järjestetään kaksi yhteistä infotilaisuutta, maaliskuussa 
syyskuussa. 

 Dzikwa Trust järjestää palloilukisoja ja shakkiturnauksia toimintakeskuk-
sessa. 

 Vuotuiset yleisurheilukisat pidetään syyskuun alkupuolella. 
 Dzikwa Trust kutsuu kv. organisaatioiden ja lähetystöjen edustajia tutus-

tumaan toimintakeskukseen ja ympäristöhankkeeseen. Marimba- ja 
tanssiryhmä, teatterikerho ja kuoro esiintyvät toimintakeskuksessa jär-
jestetyissä tapahtumissa. 

 Dzikwa Trustin kuoroille, marimba-, tanssi- ja näytelmäryhmille pyritään 
saamaan 4-6 julkista esiintymistä Dzivarasekwassa ja muualla Hara-
ressa. 

 Dzikwa Trust vie lapsia retkille Imire -eläinfarmille, Chipangalin eläinor-
pokotiin, Bulawayon luonnonhistorialliseen museoon, Hararen museoon 
ja kirjastoon sekä Hararen REPS-teatterin ja muihin teatteri- ja elokuva-
esityksiin. 

 Lasten joulujuhla ja tunnustuspalkintojen jakaminen järjestetään joulu-
kuun alkupuolella toimintakeskuksessa. 

 Dzikwa Trust istuttaa lasten kanssa vähintään 8 000 puuntainta marras-
joulukuussa 2021 ja järjestää 3-4 tapahtumaa taimitarhalla lapsille. Li-
säksi järjestetään ympäristökasvatuksen teematapahtumia ja oman lä-
hiympäristön siivouskampanjoita. 
 

Yhdistyksen toiminta Suomessa vuonna 2021 
 

Toiminnan toteutus 
 
Yhdistys hankkii tuettaville orpolapsille kummeja, joiden maksama vuosittainen 
kummimaksu kattaa yhden nimetyn lapsen koulunkäyntiin liittyvät maksut sekä 
lasten yleiseen hyvinvointiin, harrastus- ja virkistystoimintaan liittyviä tarpeita. 
Yhdistyksen ensisijainen tavoite on löytää kummit kaikille ohjelmassa mukana 
oleville lapsille. 

 
Yhdistys laatii talousarvionsa niin, että se pystyy tukemaan Dzikwa Trustin toi-
mintaa kattaen kaikkien lasten koulunkäyntiin ja muihin tukitoimintoihin tarvit-
tavat välttämättömät resurssit. Jatko-opiskelu ei ole Dzikwa Trustin eikä Yhdis-
tyksen toiminnan ydintä. Kummit voivat kuitenkin niin halutessaan jatkaa nuo-
ren tukemista peruskoulun jälkeen lukiossa ja tulevissa ammatti- tai muissa 
opinnoissa. 
 
Yleiskummit ovat tärkeä osa toiminnan jatkuvuutta. Yleiskummien vuosittai-
sella tukimaksulla rahoitamme yhteisiä kuluja, kuten päivittäistä ruokailua, pe-
rusterveydenhoitoa, IT- ja tukiopetusta, urheilua ja muuta virkistys- ja harras-
tustoimintaa, tyttöjen ja poikien erityiskerhoja, luontoretkiä sekä 
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toimintakeskuksen ylläpitoa, logistiikkaa ja hallintoa. Tavoitteena on vähintään 
110 yleiskummia vuonna 2021. 
 
Yhdistyksen toiminta Suomessa perustuu pääasiassa vapaaehtoistyöhön. Yhdis-
tyksen hallituksen jäsenet eivät peri kokouspalkkioita eikä saa muita korvauksia 
työstään. Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta ja kirjanpitotyöstä maksetaan 
palkkiota. Jäsenmaksulla katetaan yhdistyksen hallinnolliset kulut ja mahdollis-
tetaan varojen keruu lasten hyväksi.   
 
Yhdistys on edellisenä toimintavuonna siirtynyt käyttämään Flomembers-ni-
mistä jäsenrekisteriä. Rekisterin avulla varmennetaan henkilötietojen luotettava 
käsittely sekä ajantasainen tieto kummien, muiden tukijoiden ja yhdistyksen jä-
senten yhteystiedoista. Vuonna 2021 laskutus tullaan tekemään järjestelmän 
kautta. 
 
Vuoden aikana pyritään tarjoamaan laajemmin uusia vapaaehtoistyön muotoja 
yhdistyksen toiminnassa kaikille jäsenille ja kummeille. 
 
Yhdistys on jäsenenä Fingossa (Suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kes-
kusjärjestö) ja hyödyntää sen koulutus- ja muuta palvelutarjontaa. 
 
Valvonta & ohjaus 
Yhdistyksen hallitus seuraa Dzikwa Trustin toimintaa ja taloutta tilannekatsaus-
ten, johdon talousraportoinnin ja välitilinpäätösten avulla. 
 
Yhdistyksen omaa taloutta seurataan välitilinpäätöksillä ja erityisraportoinnilla 
vertaamalla budjetoituihin lukuihin. Hallinnolliset kulut katetaan yhdistyksen jä-
senmaksuilla. Tukiohjelman toiminnan kokonaisvalvonnasta ja koordinoinnista 
Zimbabwessa vastaavat tukiohjelman perustajat Oili Wuolle ja Seppo Ainamo, 
jotka viettävät noin puolet vuodesta kenttätyössä Hararessa.  
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimii KHT-tasoinen tilintarkastaja. 
 

 
Rahoitus ja maksut vuonna 2021 
 
Yhdistyksen varainkeruu:  
Yhdistyksellä on vuoteen 2024 asti voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämä 
rahankeräyslupa Suomessa, pois lukien Ahvenanmaa, numero RA/2019/355. 

 
Kummi- ja jäsenmaksut vuonna 2021: 
 
Ala-asteen, yläasteen ja lukion lapsille on edellisvuosien tapaan omat 
erilliset kummimaksuluokat. Kaksivuotiseen lukioon (A-levels) jatkaminen 
käsitellään kunkin oppilaan kanssa huolellisesti ja kysytään kummin suostu-
musta lukion rahoitukseen. 
 
Peruskoulu 

 ala-aste     420 €  (35 €/kk) 
  

 yläaste     540 €  (45 €/kk) 
 

Lukio      720 €   (60 €/kk) 
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Yleiskummi 180 € (15 €/kk) 
 
Jäsenmaksu 40 € 
 
Jatko-opinnot eivät ole automaattinen oikeus, vaan aina etukäteen sovittava 
erityisjärjestely kummin kanssa. Kummi voi tukea kummilastaan ammattiin tai 
ylemmän asteen tutkintoon johtavissa opinnoissa ja tällöin kummimaksun suu-
ruus päätetään yksilöllisesti, noudattaen kustannusvastaavuuden periaatetta.  
 
Maksut 
 
Yhdistys laskuttaa vuotuiset kummi- ja jäsenmaksut vuoden 2021 alussa. 
 
Kummimaksun voi vuosittain suorittaa kolmella tavalla: 
1) kertamaksuna helmikuun loppuun mennessä 
2) kuukausittain 12 erässä tammi-joulukuun aikana, tai 
3) kummille parhaiten sopivissa erissä. 

 
Maksutili ja viite:  
Kummimaksut maksetaan tilille: Zimbabwen Aids-orvot ry,  
Nordea, IBAN: FI76 1745 3000 0616 40. 
SWIFT-koodi: NDEAFIHH.  
 
Jäsenmaksun viite on 1009 
Kummimaksujen viite on 1012 
Jatko-opiskelijoiden viite 1164 
Yleiskummimaksun viite on 1119 
 
Muu varainhankinta 
 
Toiminnan tukeminen 
Tukija voi halutessaan maksaa tukisumman oman valintansa ja aikataulunsa 
mukaisesti. Näin kerätyt varat käytetään kaikkien lasten hyvin voinnin ja virkis-
tystoiminnan tukipalvelujen, toimintakeskuksen ylläpidon ja hallinnon hyväksi. 
 
Voi kohdistaa tukesi tarkemmin joillekin seuraavista kohteista seuraa-
villa viitteillä: 

 Terveys- ja hyvinvointi    1025 
 Ruoka       1038 
 Virkistys- ja harrastustoiminta   1067 
 Muu avustus      1070 
 Tukiopetus ja koulukirjat    1106 
 IT-opetus ja digitaidot    1180 
 Metsänistutus ja ruokaturva    1135 
 Lahja omalle kummilapsellesi   1203 

 
 
Yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivuilla nostetaan näkyvästi esiin selkeitä 
kohteita lahjoituksille. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia uusien suurlahjoitta-
jien löytämiseksi ja pidetään tiiviisti yhteyttä vakiintuneisiin erityislahjoittajiin. 
Tuttuun tapaan hyödynnetään merkkipäiväkeräyksiä. Muistutamme myös mah-
dollisuudesta tehdä testamenttilahjoituksiin yhdistykselle. 
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Lahjan antaminen lapselle on helppoa. Lahjan kuljettamisen sijasta kummi 
voi maksaa valitsemansa summan yhdistyksen tilille (viite 1203) ja kertoa säh-
köpostilla lapsen nimen ja toiveensa rahan käyttötarkoituksesta. Hankinnat 
suoritetaan Zimbabwessa. Kotisivulla löytyy menettelystä erillinen ohje. 

 
Yhdistyksen tapahtumat vuonna 2021 

 Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, jossa hyväksytään tilinpäätös 
ja toimintakertomus sekä valitaan hallitus ja tilintarkastaja. Vuosikokous 
pidetään lauantaina 17.4.2021 (alustava pvm) myöhemmin ilmoitetta-
vassa paikassa. 

 Yhdistyksen kummitapaaminen ja syyskokous pidetään lauantaina 
11.12.2021 (alustava pvm) erikseen ilmoitettavassa paikassa.  

 Meri- tai ilmakuljetus lahjoitustavaroille: Yhdistys pyrkii saamaan 
tietokoneiden ja muiden valikoitujen lahjoitusten edulliselle kuljetukselle 
erillisrahoituksen. 

 Yhdistys suunnittelee webinaari-sarjaa, jossa nostettaisiin esiin keskeisiä 
eteläistä Afrikkaa käsitteleviä aiheita ja samalla lisätään yhdistyksen toi-
minnan tunnettuutta. 

 Koronatilanteen salliessa pyritään järjestämään seminaari/juhlatilaisuus, 
johon osallistuisi myös edustajia Dzikwa trustin kulttuuriryhmästä. 

 
UM:n kehitysyhteistyön määrärahat: Yhdistys on hakenut Ulkoministeriön 
rahoitusta Suomessa 2021-2022 toteutettavaan globaalikasvatus- ja viestintä-
hankkeeseen, jonka kohderyhmänä on toisen ja korkea-asteen opiskelijat. Mi-
käli rahoitushakemus hyväksytään, on tämä hanke merkittävä osa toimintaa jo 
vuonna 2021. 

 
Viestintä ja yhteydenpito tukijoihin  
Yhdistys jatkaa säännöllistä yhteydenpitoa kummeihin ja muihin tukijoihin kum-
mikirjeillä ja henkilökohtaisilla päivityksillä kummilapsen tilanteesta. Yhdistys 
pyrkii entistä tiivimpään ja osallistavampaan viestintään kummien ja tuki-
joidensa kanssa. 
 
Kotisivut: www.zimorvot.org 
Facebook: www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot 
 
Yhdistyksen Instagram on osoitteessa https://www.instagram.com/dzikwatrust/ 
ja YouTube kanava nimellä Dzikwa Trust. 
 
Kummikirjeitä kuvineen Hararesta lähetetään säännöllisesti ja ne julkaistaan 
sekä suomeksi että englanniksi nettisivustolla, kohdassa ”Ajankohtaista/ Latest 
News”. Facebook – sivuston päivitykset valokuvilla palvelevat nopeaa ja elävää 
tiedotusta tapahtumista ja kampanjoista. 
 
Zimbabwessa vierailevat tukijat ja kenttätyössä auttavat vapaaehtoiset ja työ-
harjoittelijat pitävät blogeja ja videoblogeja ja kirjoittavat vaikkapa vain lyhyen 
kertomuksen kuvineen julkaistavaksi nettisivustolla.  
 
Vuoden 2020 vuosikertomus painetaan pienenä painoksena.  Se on ensisijai-
sesti saatavilla sähköisesti ja se lähetetään sähköpostitse kaikille kummeille ja 
jäsenille ennen huhtikuun vuosikokousta. 
 
Yhdistys uusii logonsa, esitteitä ja muuta markkinointimateriaalia. Hallitus 
käynnistää työn brändin kirkastamiseksi.  


