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Toteuta kanssamme lasten oikeuksia suoraan  
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ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
Toiminnan keskeiset asiat 
 
Yhdistyksen tehtävänä on varojen kerääminen Dzivarasekwan lahjakkaiden orpolasten 
koulunkäynnin sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapset käyvät 
alueen julkisia kouluja. Yhteistyökumppanimme Dzikwa Trust Fund (Dzikwa) ylläpitää 
toimintaa ensisijaisesti Dzivarasekwassa sijaitsevasta toimintakeskuksesta käsin, jonne 
lapset tulevat päivittäin ruokailemaan, saamaan tuki- ja IT- opetusta sekä osallistuman 
harrastuksiin. 
 
Vuoden 2020 lopussa tukiohjelmassa oli mukana 385 lasta, joista 67 % on tyttöjä. 
Yhdistyksellä oli vuoden 2020 lopussa 370 jäsentä, joista moni on myös kummi tai 
yleiskummi. Kummeja oli yhteensä 324, joista 43 tuki jatko-opiskelijoita. 11 kummia 
tuki useampaa kuin yhtä lasta. Yleiskummeja oli 84. Kaikille ohjelmassa mukana oleville 
lapsille ei löytynyt vuoden aikana omaa kummia, ja tämä onkin toiminnan keskeinen 
tavoite tulevana vuonna. 
 
Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti vahvasti yhdistyksen toimintaan. Suunni-
teltuja tapahtumia ei voitu järjestää. Muun muassa vuoden päätapahtumaksi suunni-
teltu Seppo Ainamon syntymäpäiväjuhla/kansalaistapahtuma jouduttiin peruuttamaan 
ja lähes kaikki yhdistyksen kokoukset järjestämään etätapahtumina. Zimbabwessa kou-
lut olivat suljettuina ison osan vuotta, minkä vuoksi tukiopetusta vahvistettiin entises-
tään ja etäopiskelua ja sen välineitä kehitettiin. Myös ruoka-avun tarve Dzivarasekwan 
rutiköyhässä lähiössä kasvoi merkittävästi ja sitä kohdistettiin pandemian johdosta run-
saasti myös tukiohjelman ulkopuolisille lapsille Dzikwa Trustin toimintakeskuksen lähi-
alueilta. 
 
Yhdistyksen merkittävä hallinnollinen ponnistus oli jäsenrekisterin ja laskutuksen siir-
täminen uuteen ohjelmaan. Tällä halutaan tulevaisuudessa varmistaa tietoturvallinen 
yhteystietojen hallinnointi, tietojen ja viestinnän ajantasaisuus sekä sujuva laskutus. 
 
Jäsenten toiveita yhdistyksen toiminnan kehittämisestä ja vapaaehtoistyön mahdolli-
suuksista kartoitettiin kyselyllä, johon saatiin ilahduttavan paljon vastauksia. Työstöä 
jatkettiin yhteisessä jäsentapaamisessa, ja tuloksia on tarkoitus hyödyntää toiminnan 
kehittämisessä tulevana vuonna. 
 
Joulukuun yhdistyskokous päätti nimenmuutoksesta. Uudeksi nimeksi valittiin Zimbab-
wen lapset ry. Uuden nimen rekisteröinti ja siihen liittyvät viestinnän muutokset toteu-
tetaan vuoden 2021 aikana. 
 
Vuoden aikana käynnistettiin myös erillisen yhdistyksen perustaminen USA:ssa. Tämä 
mahdollistaa verovapaat lahjoitukset Dzikwa Trustin tukemiseksi.  
 
Tilikauden kokonaistuotot olivat 388 225 € mikä on 7 % alle budjetin ja 3 % vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Zimbabween siirrettiin varoja yhteensä 381 463 €. Summaan 
sisältyy metsäprojektiin tarkoitettuja varoja 19 618 € ja kummien antamia kummilasten 
lahjarahoja, yhteensä 12 415 €. Nimenomaan lasten tukiprojektille kohdistuvia varoja 
siirrettiin 349 430 €. Tuottojen kehitys ja rakenne selviävät oheisista kuvioista.  
 
Yhdistyksen kulut Suomessa olivat 6 714 €. Yhdistyksen toiminnan alijäämä oli 3 106,29 
€, minkä jälkeen yhdistyksen oma pääoma on 16 168,25 €. Tämä ylittää hallituksen 
asettaman tavoitteen, 10 000 €. Tämän lisäksi taseeseen on kirjattu siirtovelkana 10 
940 €, joka koostuu etukäteen vuodelle 2021 maksetuista jäsen- ja kummimaksuista. 
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Koska yhdistyksen tavoitteena ei ole kasvattaa omaa pääomaa, on luonnollista, että se 
tekee joko pientä ylijäämää tai alijäämää vuosittain. 
 

 
 
 
Rahoituksen kehittyminen 
Maksetut lapsikohtaiset kummimaksut pysyivät samalla tasolla verrattuna edelliseen 
vuoteen.  
 
Maksut vuonna 2020 olivat 

 jäsenmaksu  40 € 
 yleiskummimaksu  180 € 

Kummimaksut 
 ala-aste  430 €  
 yläaste 560 €   
 lukio  730  € 

 
Vuoden lopussa ohjelmassa oli mukana 16 lasta, joilla ei ollut nimettyä maksavaa kum-
mia. 
 
Jäsenmaksuja kertyi 14 580 €, mikä on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Myös 
yleiskummimaksujen tuotto, 18 633 €, pysyi samalla tasolla. Tämän tukimuodon mark-
kinointia on edelleen tehostettava. 
 
Ruokaohjelman tukemiseen kerättiin 42 477 €. Ohjelmaa tuettiin usein merkittävin lah-
joituksin niin Suomessa kuin Kanadassa. Metsäprojektin aktiivinen vapaaehtoinen Jussi 
keräsi jälleen huomattavan summan metsä- ja ruokaturvahankkeelle, 19 618 €. 
 
Olemme vuodelle 2019 saaneet Kansan Sivistysrahastolta 5 000 €:n apurahan Dzivara-
sekwan syrjäytymisvaarassa olevien tyttöjen voimaannuttamiseen ja käytännön taitojen 
koulutukseen. 
 
Saimme uskolliselta tukijalta Saksasta 30 000 €:n lahjoituksen toiminnan yleisrahoituk-
seen. Assi Liikanen ohjasi upean taidenäyttelynsä tuoton, 7 500 €, yhdistyksen toimin-
nan tukemiseen. Saimme terveydenhoitoavustuksiin 3 600 € saksalaiselta tukiyhdistyk-
seltä Harare e.V:ltä, kuten monena vuotena aikaisemminkin. Sama yhdistys tuki myös 
lasten jalkapalloharrastusta 1 600 €:lla. 
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Turun yliopiston ylioppilaskunnalle menevät lämpimät kiitokset siitä, että he ovat jat-
kuvasti tukeneet toimintaamme erillisellä keräyksellä; tuotto v. 2020 oli 6 679 €. 
Espoon yhteislyseon lukion oppilaat keräsivät päivätyökeräyksellä 2 512 €. 
 
Seppo Ainamon syntymäpäiväkeräys tuotti 4 790 €.  
 
 

 
Useat järjestöt ja niiden jäsenet tukevat toimintaamme monella tavalla, sekä kummeina 
että lahjoittajina. Näihin tukijoihin kuuluvat esimerkiksi eri maiden Vapaamuurarit, Odd 
Fellow -veljeskunta ja sen naisjärjestö, Rotaryt sekä eräät säätiöt ja vapaamuotoiset 
kummirenkaat. Kuluneena vuonna Qvartz P/S:ltä tuli yhteiskuntavastuulahjoituksena 
14,961 €. Helsingin vapaamuurarit tukivat oppimisvaikeuksista kärsiviä lapsia 4 919 
€:lla, ja Australian vapaamuurarit lahjoittivat 2 586 €.  
 
Kalenterimyynti tuotti 1 133 €. 
 
Yhdistyksen pankkitili Iso-Britanniassa toimii sikäläisiä lahjoittajia varten. Tälle tilille 
(NatWest UK) on vuoden aikana saatu lahjoituksina 9 501 € ja sieltä on siirretty varoja 
Zimbabween 10 218 €:n arvosta. 
 
Yhdistys haki Ulkoministeriön hanketukea kahdelle eri hankkeelle (ympäristökasvatus 
ja oppimisvaikeuksista kärsivien lasten tukeminen), mutta hankehakemukset eivät va-
litettavasti saaneet ministeriön rahoitusta. 
 
Paljon kiitoksia kaikille kummeille sekä niille lukuisille lahjoittajille, jotka ovat antaneet 
vuoden aikana lahjoituksia eri tukitoimintoihin, sekä suuria että pieniä. Kaikki annettu 
tuki on auttanut ylläpitämään toimintaamme ja on korvaamattoman arvokasta lasten 
hyvinvoinnin mahdollistamiseksi. 
 
Viestintä 
 
Yhdistyksen viestintää ovat vuoden aikana hoitaneet Oili Wuolle, Maria Ainamo-Mc Do-
nald, Risto Heikkinen ja Hanna Kauko.  
 
Kummikirjeet ovat yhdistyksen keskeisin viestinnän väline, lisäksi yhdistyksen toimin-
nasta viestitään sosiaalisen median kanavissa, Facebookissa (www.facebook.com/zim-
babwenaidsorvot/) ja Instagramissa www.instagram.com/dzikwatrust/. Yhdistyksen 
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verkkosivut löytyvät osoitteesta www.zimorvot.org. Kummeille ja jäsenille lähetettiin 
vuoden aikana 6 varsinaista kummikirjettä sähköpostitse. Facebookin seuraajamäärä 
on nyt n. 1 600.  
 
Yhdistys hankki toimintakeskukseen kaksi laadukasta kännykkää, jotta voisimme jat-
kossa entistä paremmin hyödyntää siellä otettavaa kuva- ja videomateriaalia yhdistyk-
sen viestinnässä. 
 
Yhdistyksen vuosikertomus painettiin suomenkielisenä. 
 
Hallinto 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 16.6.2020. Kokoukseen oli mahdollista osallistua joko 
paikan päällä tai etäyhteyden kautta. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 
2019, myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus, valittiin yhdistyksen hallitus ja vahvistet-
tiin lopullisesti talousarvio vuodelle 2020.  
 
Hallitus vuonna 2020:  
Kaisa Leikola (pj) 
Pirita Mikkanen (vpj) 
Oili Wuolle (pääsihteeri) 
Karolina Rovala (sihteeri) 
Risto Heikkinen 
Varajäsenet: 
Maria Ainamo- McDonald 
Hanna Kauko 
 
 

Yhdistyksen rahastonhoitajana ja jäsenrekisterin hoitajana on toiminut Marikaisa Nis-
kanen. Hallitus on kokoontunut 11 kertaa, valtaosa kokouksista on pidetty koronapan-
demiasta johtuen etäkokouksina. 
 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 16.12.2020 koronatilanteesta ja kiristyneistä 
kokoontumismääräyksistä johtuen kokonaan etäkokouksena. Kokouksessa hyväksyttiin 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 ja vahvistettiin kummi- ja jäsenmak-
sut. 
 
Maksut vuonna 2021: 

 jäsenmaksu  40 € 
 yleiskummimaksu  180 € 

Kummimaksut 
 ala-aste  420 € 35/kk  
 yläaste 560 €  45/kk  
 lukio  720  €  60/kk 

 
 
Tilintarkastajana vuonna 2020 on toiminut KHT Risto Ekholm BDO Oy:stä ja varalla on 
tilintarkastusyhteisö BDO. 
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NÄIN VOIT TUKEA TOIMINTAAMME ORPOLASTEN HYVÄKSI 
 
Pankkitili: Zimbabwen Aids-orvot ry, Nordea FI76 1745 3000 0616 40 NDEAFIHH  
Käytä maksun aiheen mukaista viitettä. 
 
TULE YLEISKUMMIKSI, tuet kaikkia lapsia, 180 € / vuosi tai 15 € / kk, VIITE 1119.  
Ilmoittaudu meille s-postilla zimorvot@gmail.com tai postitse 

 Anna nimi, puhelinnumero, s-posti ja postiosoite  
 Yleiskummimaksun voit suorittaa heti, kun olet ilmoittautunut 

 
TULE KUMMIKSI! Kummina saat säännölliset tiedotteet ja voit seurata lapsen kehitystä ja kou-
lumenestystä. Tue yhden lapsen koulutusta. Tiedustele pääsihteeriltämme ilman kummia 
olevista lapsista. 
 
Kummimaksu laskutetaan vuoden alussa. Vuonna 2021 ne ovat: 

 ala-aste  420 € tai 35 €/kk 
 ylä-aste  540 € tai 45 €/kk 
 lukio  720 € tai 60 €/kk 
 

TUE JOTAKIN TOIMINNAN OSA-ALUETTA valitsemallasi summalla: 
 Ruokailu:     VIITE 1038 
 Terveydenhoito:     VIITE 1025 
 Urheilu ja kulttuuri    VIITE 1067 
 Tukiopetus ja koulukirjat  VIITE 1106 
 IT-opetus   VIITE 1180 
 Yleislahjoitus ja toimintakeskus  VIITE 1070 
 Metsänistutus ja ympäristö  VIITE 1135 
 Lahja omalle kummilapsellesi  VIITE 1203 

 
LIITY YHDISTYKSEN JÄSENEKSI: ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen zimor-
vot@gmail.com, anna yhteystietosi ja maksa jäsenmaksu, 40 €, pankkitilillemme. VIITE 1009. 
Saat yhdistyksen tiedotteet ja voit osallistua yhdistyksen kokouksiin. 
Voit ohjata MERKKIPÄIVÄLAHJASI yhdistykselle. Pyydä oma viite keräystä varten. 
Voit myös tehdä testamenttilahjoituksen toimintamme hyväksi. 
HALUATKO AUTTAA jollakin muulla tavalla? Kerro pääsihteerillemme oili.wuolle@gmail.com  
 
Yhdistyksen sähköpostiosoite  zimorvot@gmail.com 
Yhdistyksen posti osoitetaan pääsihteerille 
Oili Wuolle  +358 50 322 6000      oili.wuolle@gmail.com 
Seppo Ainamo       +358 40 721 1405 seppo.ainamo@gmail.com 
Ulvilantie 19 d A 26 / 00350 Helsinki 
Puheenjohtaja Kaisa Leikola +358 40 508 4784 kaisa.leikola@gmail.com 
 
Yhteystiedot Zimbabwessa 
Seppo Ainamo +263 772 210 855 dzikwatrust@africaonline.co.zw 
Oili Wuolle  +263 772 403 485 dzikwatrust@africaonline.co.zw 
Postiosoite  Dzikwa Trust Fund/ PO Box HG 916/ Highlands / Harare / Zimbabwe 
 
Verkkosivut: www.zimorvot.org  
Facebook: www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot 
Instagram:  www.instagram.com/dzikwatrust/ 
Youtubessa löytyy videoita haulla Dzikwa Trust. 
 
Rahankeräyslupa RA/2019/355 on voimassa 1.5.2019 – 30.4.2024 koko Suomen alueella 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 


