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Kummin käsikirja 2017 
 

Tervetuloa kummiksi! 

Vastaat nyt kummilapsesi koulunkäyntiin liittyvistä kuluista. Näihin 

kuuluvat välittömät koulumaksut: lukukausimaksut, tutkintomaksut sekä 
lisämaksut esim. opettajien kannustuspalkkioihin, koulurakennusten huoltoon 

ja investointeihin. Tuen avulla ostamme lapselle pakollisen koulupuvun, 
kengät, urheiluasut ja repun. Hankimme myös koulutarvikkeita: kynät, kumit, 

paperit, harjoituskirjat ja vihot. Koulukirjat koulut saavat opetuskäyttöön 
pääsääntöisesti UNICEF Zimbabwen kehitysavun kautta, jonka kustannuksiin 

Suomi osallistuu. 
 

Zimbabwen koulujärjestelmä 

Lapset käyvät pääosin Dzivarasekwan julkisia päiväkouluja. Zimbabwessa 
koulu aloitetaan 6-vuotiaana ja ala-aste (Grades 1-7) kestää seitsemän vuotta. 
Yläaste (Forms 1-4) kestää neljä ja lukio (Forms 5-6) kaksi vuotta. Kouluvuosi 

jakautuu kolmeen lukukauteen. Ala-asteella opiskellaan neljää ainetta: eng-
lanti, shona, matematiikka ja yhteiskuntaoppi. Yläasteella aineita on 8 – 11. 

Jokainen ala-asteen päättävä oppilas kirjoittaa loppukokeen (Grade 7 exam). 

Yläasteen päättötutkinnossa (O-level exam) oppilas kirjoittaa kaikki aineet ja 

läpäisyvaatimuksena on vähintään viisi hyväksyttyä arvosanaa. Kaksi-
vuotisessa lukiossa oppilas valitsee joko humanistisen, kaupallisen tai 

luonnontieteellisen linjan. Lukion päättötutkinnossa (A-level exam) oppilas 
kirjoittaa kolme ainetta. Saamme lasten koulutulokset jokaisen lukukauden 

lopussa ja ylläpidämme tuloksista tietokantaa. Päivitämme tulokset 
ikäryhmittäin kotisivuille. Seuraamalla sivujen Ajankohtaista-palstaa, voit 

tarkistaa lapsesi tulokset. 
 

Lapsen muun kehityksen tukeminen 

Koulunkäynnin tuen lisäksi tukiohjelmamme lapsille tarjotaan hyvinvoinnin ja 

virkistystoiminnan palveluja Dzikwan omassa toimintakeskuksessa. 
Palveluihin kuuluvat mm. ruoka, tukiopetus, IT-opetus, terveydenhoito sekä 

monipuolista harrastustoimintaa. Hyvinvoinnin ja virkistystoiminnan kulut 

katetaan yleiskummimaksuilla ja muilla lahjoituksilla, joten kummien lisäksi 
tarvitsemme runsaasti yleiskummeja ja muita lahjoittajia. Kerrothan, 

jos sinulle tulee mieleen henkilö tai taho, jota voimme lähestyä! 

Kummimaksut 

Yhdistys päättää seuraavan vuoden kummimaksuista syksyn kokouksessaan, 

yleensä joulukuun alkupuolella. Kummin vuosimaksu riippuu lapsen 
kouluasteesta; ala-asteella, yläasteella ja lukiolla on omat kummi-

maksuluokat. Mahdollisia erityiskouluja käyvien yläasteen ja lukion oppilaiden 
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kummimaksuille on oma luokkansa. Jatko-opiskelijoiden vuosituesta päättää 

kukin kummi yksilöllisesti ja ennen opiskelun aloittamista asiasta sovitaan 
kummin kanssa. 

Lähetämme sinulle laskun tammikuun aikana. Mikäli jostakin syystä tämä 

lasku ei tavoita sinua, tiedustele maksun suuruutta pääsihteeriltämme. Saat 
laskun ja kummikirjeet ilmoittamaasi sähköpostiin. Kirjeet julkaistaan myös 

kotisivuillamme www.zim-orvot.org kohdassa ”Ajankohtaista/ News”. Mikäli et 
muista, millä kouluasteella kummilapsesi on, kysy pääsihteeriltämme 

oili.wuolle@gmail.com 
 

Laskutamme kummimaksun ja voit suorittaa sen kolmella tavalla: 

1) kertamaksuna tammikuun loppuun mennessä 

2) kolmessa erässä 31.1, 30.4 ja 31.8 mennessä 

3) 10 erässä tammi- lokakuun aikana 
 

Pankkitili: Nordea FI76 1745 3000 0616 40 NDEAFIHH 

Kummimaksun viitenumero: 1012. Varmista myös, että maksavan 

kummin nimi selviää meille, mikäli pankkitilin omistaja ei ole sama kuin 
kummi. 

 

Yhteydenpito kummilapseen 

Saat noin kymmenen kummikirjettä vuodessa sähköpostilla. Toiminnasta 
kertova vuosikertomus lähetetään myös sähköpostitse viimeistään 

toukokuussa. Kaikkeen postitukseen tarvitsemme voimassa olevan 
sähköpostiosoitteesi. 

Huom. Emme anna lapselle tai hänen huoltajalleen kummin yhteystietoja 

ilman lupaa. 

Kummilapsesi saattaa kirjoittaa sinulle silloin tällöin englanninkielisen 

kirjeen, pienemmät lapset piirtelevät tervehdyksiä. Lähetämme välillä 

kummille lapsen päivitetyn tietosivun, josta käy selville perustiedot ja 
koulumenestyksen kehittyminen. Täydennämme tietoja lyhyellä 

yhteenvedolla, joka perustuu lapsen haastatteluun. Haastatteluja tekevät 
kenttätyöntekijämme vapaaehtoisten kanssa.  

Lapsi saattaa kirjeissään toivoa jotakin lahjaa (joskus omaiset ujuttavat 

toiveita lapsen kirjeeseen). Ohjeemme on, että mitään suuria lahjoja ei 
pidä antaa, koska se saattaa herättää kateutta. On hyvä olla yhteydessä 

ensin projektinvetäjiin. Suurin lahja on tietysti se, että sinä vastaat 
koulutuskustannuksista. Voit kirjoittaa vastauskirjeen, jossa kerrot itsestäsi, 

perheestäsi, Suomesta ja sinulle läheisistä asioista. Kummin lähettämä 
valokuva on usein parhaalla paikalla lapsen kodin seinällä! Jos haluat lähettää 

jonkun pienen lahjan, on otettava huomioon, että kuljetus Zimbabween on 
aika hankalaa. Posti on hidas ja jakelupäässä joskus epäluotettava. Varmin 

postiosoite lapsille Zimbabween on: 

http://www.zim-orvot.org/
mailto:oili.wuolle@gmail.com
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Dzikwa Trust Fund/ PO Box HG 916 / Highlands / Harare/ Zimbabwe 

Voit lähettää viestisi lapselle kenttätyöntekijämme Levita Cheneran s-postiin: 
levitachenera@gmail.com Voit lähettää myös pieniä liitteitä, kuten kuvia 

(liitteen koko korkeintaan 500 kB). Internet-yhteytemme ovat vielä hitaita ja 

sähkökatkojen aikana perillemeno on joskus epävarmaa. 

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa kirjeet projektivetäjillemme kuljetusta varten. 

Sepon ja Oilin matka-aikatauluja voit tiedustella sähköpostitse: 

oili.wuolle@gmail.com Lähdöt Suomesta yleensä tammikuun, huhtikuun ja 
elokuun puolivälin jälkeen. 

Käytännöllinen tapa hoitaa pienen lahjan hankinta on maksaa 
rahasumma (esim. 20 – 50 €) yhdistyksen pankkitilille viitteellä 1203 ja 

varustettuna viestillä, kenelle lahja on tarkoitettu. Lähetä myös lahjaohjeet 
Oilille oili.wuolle@gmail.com Kun hankinta tehdään Zimbabwessa, tuemme 

samalla maan työllisyyttä. Näin pienenee myös yhdistyksemme hiilijalanjälki, 
kun kuljetuskuormitus vähenee. 

Kuvia toiminnasta Zimbabwessa löytyy myös meidän Facebook-sivultamme: 

www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot 
 

Kummivierailu 

Vierailu Zimbabween lapsen luo ja toimintakeskukseen on mahdollinen. 

Vuosien mittaan useat kymmenet kummit ovat jo käyttäneet tätä 
mahdollisuutta tutustua kummilapseen, Dzikwan kenttätoimintaan ja maan 

ihastuttaviin matkailukohteisiin. Meillä on myös säännöllisesti vapaaehtoisia ja 
työharjoittelijoita mukana Dzikwan kenttätoiminnassa. Vierailun ajankohdasta 

ja pituudesta kannattaa keskustella hyvissä ajoin projektivetäjien, Sepon ja 
Oilin kanssa, koska vieraiden vastaanottaminen, sisäiset kuljetukset ja 

majoitus vaativat aina omat järjestelynsä. Kummivierailu Zimbabween voi olla 
lyhytkin, yleensä kuitenkin suosittelemme vähintään 7 vrk oleskelua paikan 

päällä. 
 

Kummien aktiivisuus 

Toivomme että kummius vastaa odotuksiasi. Olemme pieni järjestö, joka toimii 

Suomessa täysin vapaaehtoisilla resursseilla ja Dzikwankin kenttätiimi on pieni. 
Palvelumme on viritetty sellaisiksi, että ne eivät lisäisi kustannuskuormaa. Jos 

kummina oleminen ei jossakin vaiheessa enää ole sinulle mahdollista, kerro 
siitä meille mahdollisimman nopeasti, jotta emme turhaan karhua maksuja. 

Ymmärrämme, että tilanteet ja olosuhteet muuttuvat. 

Voit olla suureksi hyödyksi toiminnallemme viemällä hyvää sanomaa 

eteenpäin kertomalla siitä ystävillesi. Jos tarvitset esitteitä tai lisäkappaleen 
vuosikertomuksestamme, voit pyytää meitä toimittamaan. Mikäli tiedossasi on 

jokin suurempi kohderyhmä, yhdistys, koulu tms. voimme lähettää 
”lähettilään” paikalle esittelemään toimintaamme. Löydät myös 

kotisivuiltamme esittelymateriaalia ja Power Point -perusesittelyjä, ks. 

mailto:oili.wuolle@gmail.com
http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot
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www.zim-orvot.org 

Tarvitsemme paljon lisää yleiskummeja, jotka osallistuvat lapsille 
tarjottavien hyvinvoinnin ja virkistystoiminnan palveluiden kustantamiseen. 

Yleiskummimaksu on tällä hetkellä 150 € ja se maksetaan viitteellä 

1119. Ja tietysti kaikki muut lahjoitukset ovat yhtä toivottuja ja tarpeellisia.  
 

Yhdistyksen jäsenyys 

Jäsenyys Zimbabwen Aids-orvot ry:ssä ei ole pakollinen, mutta olemme iloisia, 
jos ryhdyt myös jäseneksi. Periaatteenamme on, että Suomessa syntyvät 
hallinnolliset kulut peitetään yhdistyksen jäsenmaksuilla. Tarvitsemme 

noin 500 maksavaa jäsentä vuosittain, jotta tämä toteutuisi. Jäsenmaksun 
40 € (2017) voit suorittaa pankkitilillemme viitteellä 1009. 

 

Zimbabwen Aids-orvot ry - yhteystiedot 

Voit aina aloittaa lähettämällä viestin Oilin sähköpostiin oili.wuolle@gmail.com. 

Voit myös ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin. Nimet ja yhteystiedot löytyvät 
kotisivultamme: www.zim-orvot.fi  

Hallituksen sähköpostiosoite zim-orvot@hotmail.com ohjautuu myös aina 

päivystävälle hallituksen jäsenelle. 
 

Pääsihteeri Oili Wuolle: oili.wuolle@gmail.com 

GSM Suomi +358 50 322 6000 (tai +358 40 5922 543)  

Zimbabwe +263 772 403 485 
 

Projektin johtaja Seppo Ainamo: 

GSM Suomi +358 40 721 1405; Zimbabwe + 263 772 210 855 

Postiosoite:Ulvilantie 19 d A 26, 00350 Helsinki 
 

Projektin Zimbabwe-email: dzikwatrust@africaonline.co.zw 

Postiosoite: Dzikwa Trust Fund / PO Box HG 916 / Highlands / Harare / 

Zimbabwe 
 

Puheenjohtaja Peter Rehnström: GSM +358 40 554 5033 

peter.rehnstrom@outlook.com 
 

Rahastonhoitaja Hanna Vaininen: GSM +358 50 340 2634 

hanna.vaininen@gmail.com 
 

Pankkitili: Nordea FI76 1745 3000 0616 40 NDEAFIHH 

Rahankeräyslupa POL – 2015 - 1543 voimassa Suomessa pois lukien 

Ahvenanmaa 1.5.2015. - 30.4.2017. 

http://www.zim-orvot.org/
mailto:oili.wuolle@gmail.com
mailto:oili.wuolle@gmail.com
http://www.zim-orvot.fi/
mailto:oili.wuolle@gmail.com
mailto:dzikwatrust@africaonline.co.zw
mailto:hanna.vaininen@gmail.com

