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Vahvistettu yhdistyskokouksessa 16.12.2017 

 

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 2018 
 

1. Toiminnan ydin  

Zimbabwen Aids-orvot ry (jatkossa Yhdistys) jatkaa oppimisesta innostuneiden 
orpolasten koulunkäynnin, yleisen hyvinvoinnin ja monipuolisen kehityksen tu-

kemista Zimbabwessa. Paikallisina yhteistyökumppaneina Zimbabwessa ovat 
Dzikwa Trust Fund (jatkossa Dzikwa) ja julkiseen varainhankintaan oikeutettu 
kansalaisjärjestö Friends of Dzikwa Society (jatkossa FODS), jolla on PVO- eli 

Private Voluntary Organisation tunnus. 
 

Koulunkäynnin tuen rakenne: 
Vuonna 2018 rakenne koulunkäynnin tukitoiminnassa on sama kuin vuonna 
2017. Tuettavia lapsia on 410. Pysyvä tavoite on pitää tyttöjen osuus 2/3 tasol-

la.  
 

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). Ala-aste päättyy Grade 7-tutkintoon. Yläaste päättyy O-level tutkintoon. 
Kummihankinta kohdistuu ensisijaisesti Dzikwa Basic- toimintaan, johon kuuluu 

320 lasta.  
 
Dzikwa Special 

Muut koulumuodot ja asteet, kuten lukio eli A-level (Forms 5 & 6), ammattikou-
lutus ja muu jatko-opiskelu sekä mahdolliset erikoiskoulut, kuten sisäoppilai-

tokset, kuuluvat tukiohjelman Dzikwa Special -osaan. Tähän ryhmään kuuluu 
90 oppilasta, joista 50 on jatko-opinnoissa. 

 
Kaksivuotisen lukion kummimaksu määritetään kiinteänä lukiotasolle. Sen si-
jaan muiden jatko-opiskelijoiden vuosimaksu määräytyy täysin yksilöllisesti, 

opiskelijan todellisen kulubudjetin mukaisesti ja siitä sovitaan etukäteen kum-
min kanssa. 

 
Jatko-opiskelu ei ole Dzikwa Trustin eikä Yhdistyksen toiminnan ydintä. Kummit 
voivat kuitenkin niin halutessaan jatkaa nuoren tukemista peruskoulun tai luki-

on jälkeen tulevissa ammatti- tai muissa opinnoissa. Dzikwa etsii aktiivisesti 
stipendejä ja oppisopimuspaikkoja koulun päättäneille nuorille. Vuonna 2018 

Dzikwa ja FODS kartoittavat mahdollisuuksia koulun päättäneiden nuorten 
ohjaamisen ja ammattikoulutuksen tukemisesta ja etsivät tähän strategisia 
partnereita (esim. IT-tutkinnot; yrittäjyyskoulutus eritasoilla jne.). 

 
Lasten saama koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuki: 

Yhdistys laatii talousarvionsa niin, että se pystyy tukemaan Dzikwan toimintaa 
kattaen kaikkien lasten koulunkäyntiin ja muihin tukitoimintoihin tarvittavat 
välttämättömät resurssit. Pakollisten koulumaksujen lisäksi Dzikwa hankkii ra-

joitetun määrän kouluasuja ja koulutarvikkeita, sekä jakaa ne sovitun kriteeris-
tön mukaisesti eniten tarvitseville ja ansioituneille oppilaille. 
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Dzikwa tarjoaa lounasruokailun vuonna 2018 kuutena päivänä viikossa. Myös 
ala-asteen 3.luokalta lähtien kaikille lapsille suunnattu IT-opetus jatkuu vuonna 

2018 omassa IT-luokassa toimintakeskuksessa. Laitteet ovat kuitenkin van-
hentuneita ja edellyttävät uusintaa.  

 
Lasten keskeisten kouluaineiden tukiopetus nojaa pääosin vapaaehtoisten ja 
opintoharjoittelijoiden panokseen. 

 
Muissa hyvinvointi- ja virkistystoiminnoissa Dzikwan kyky ylläpitää toimintaa 

vuonna 2018 nykytasolla edellyttää kohdelahjoituksia ja/tai apurahoja ja 
riippuu Suomen ja Zimbabwen varainhankinnan onnistumisesta niiden hankin-
nassa. 

 
Toiminnan jatkumiselle tärkeät yleiskummit: 

Yleiskummit ovat tärkeä osa toiminnan jatkuvuutta. Yleiskummien vuosittai-
sella tukimaksulla (150 €) rahoitamme yhteisiä kuluja, kuten päivittäistä ruo-
kailua, perusterveydenhoitoa, IT- ja tukiopetusta, urheilua ja muuta virkistys- 

ja harrastustoimintaa, tyttöjen ja poikien erityiskerhoja, luontoretkiä sekä toi-
mintakeskuksen ylläpitoa, logistiikkaa ja hallintoa. Tavoitteena on 200 yleis-

kummia vuonna 2018. 
 

Yhteenveto lasten hyvinvoinnin ja kehityksen tukemisen toiminnoista: 

• Lasten ruokailu: Dzikwa tarjoaa lapsille lämpimän aterian toiminta-
keskuksessa maanantaista lauantaihin. Ruokailussa arvioidaan käyvän 

päivittäin keskimäärin 280 lasta. Ruokailussa voi koulunkäynnin tu-
kiohjelman lasten lisäksi käydä noin 60 lapsen ryhmä ahdingossa ole-
via Dzivarasekwan lapsia. 

 
• Terveydenhuolto: Tukitoiminta kattaa pääasiallisesti lasten perus-

terveydenhuollon kulut sekä HIV/AIDS- ja muuta ennaltaehkäisevää 
terveysvalistusta. Ryhmävalistusta järjestetään käyttämällä alan va-
kiintuneita asiantuntijajärjestöjä ja osaavia vapaaehtoisia Zimbab-

wessa.  
 

Dzikwa auttaa puuttuvien syntymätodistusten ja muiden kriittisten 
henkilöllisyyspapereiden kuten passien hankinnassa. 

 
Dzikwa antaa lapsille mahdollisuuksien mukaan sosiaalista tukea 
(esim. ruoka-apu, tuki asumiseen, oppimisvaikeuksien ja sosiaalisten 

ongelmien selvittely jne.).  
 

• IT-koulutus: Dzikwa järjestää lapsille ikäryhmittäin toimintakeskuk-
sessa perustason IT-opetusta. Vanhemmat oppilaat suorittavat joko 
Dzikwan oman atk-ajokorttitutkinnon, tai rahoituksen järjestyessä 

maksullisen kansainvälisen atk-ajokortin.  Dzikwa on rekisteröity kan-
sainvälisen kaupallisen atk-ajokorttikoulutuksen virallisena opetus- ja 

tutkintopaikkana. Dzikwa pyrkii aktiivisesti saamaan lisää maksavia 
ulkopuolisia asiakkaita Dzivarasekwasta ja lähialueilta. 
 

Internetpiste Dzivarasekwan asukkaille: Dzikwa hakee FODSin 
avulla paikallista rahoitusta voidakseen avata nykyisen IT-luokan vie-

reiseen tilaan maksullisen internet-palvelupisteen Dzivarasekwan ja 
lähialueiden asukkaille. Toisena vaihtoehtona on rakentaa toinen ny-
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kyisen kokoinen IT-tila; alustava rakennuslupa ja piirustukset ovat 

olemassa. 
 

IT-luokan laitteiden uusinta: Nyt käytössä olevat 8 vuotta vanhat 
laitteet ovat tulleet elinkaarensa päähän. Yhdistyksellä olisi jälleen 

mahdollisuus saada riittävästi käyttökelpoisia, tyhjennettyjä pöytätie-
tokoneita Suomen Pankista. Laitteiden ja muiden kertyneiden lahjoi-
tusten kuljettaminen edellyttää merikuljetuksen järjestämistä joko 

kontilla tai muutoin. 
 

• Tukiopetus: Loppututkintoja suorittavat oppilaat osallistuvat koulu-
jen maksulliseen Vacation School -opetukseen. Muille lapsille järjeste-
tään lähinnä vapaaehtoisvoimin keskeisten oppiaineiden tukiopetusta 

(englanti, matematiikka, luonnontieteet, historia, maantieto, uskonto-
tiede, kirjanpito).  

 
• Virkistystoiminta: Lasten palloilu-, muut urheiluharrastukset ja 

esittävän taiteen harrastus sekä luontoretket jatkuvat erityisten 

kohdelahjoitusten tai apurahojen turvin vuonna 2018. Jalkapallohar-
rastus jatkuu aktiivisena Saksasta saatavan kohdetuen turvin. Entistä 

aktiivisempina palloilulajeina ovat koripallo ja lippupallo, jossa Dzikwa 
on rekisteröitynyt liigaan ja toimii koko lähiön harjoituskeskuksena. 

 

Dzikwa Culture Group on vahvistanut brändiään saatuaan toistami-
seen koko Zimbabwen nuorten parhaan tanssiryhmän palkinnon. 

Dzikwan kuoroa on jo varattu esiintymistilaisuuksiin Hararessa (mm. 
Iranin lähetystö). Dzikwa osallistuu HIFAan ja kilpailuihin sekä järjes-
tää kulttuurijuhlia toimintakeskuksessa. 

 
Dzikwan lapset järjestävät klubitoimintaa ja Dzikwa kutsuu toiminta-

keskukseen muita järjestöjä pitämään esityksiä (mm. koulujen Inter-
act-klubit, ympäristöjärjestöt). Lapset osallistuvat metsänistutukseen 
ja muihin metsähankkeen erityistapahtumiin sekä lähialueen siivous-

kampanjoihin. 
 

Friends of Dzikwa– yhdistys etsii harrastustoimintoihin rahoitusta ja 
muuta tukea Zimbabwesta mm. lähetystöiltä, kv. järjestöiltä, yritys-

sponsoreilta, Zimbabwe Culture Fundilta jne. 
 

• Suojakoti (Dzikwa Shelter): 

Suojakodissa asuu ainoastaan täysi-ikäisiä lapsia, Dzikwan IT-
opettaja ja vierailevia vapaaehtoisia. Vierailijat maksavat vuokraa ja 

täysihoitomaksua, mutta heitä ei ole riittävästi kattamaan suojakodin 
kokonaiskuluja, jotka ovat vajaat 10 000 EUR vuodessa. Suojakodin 
kulujen kattaminen varainkeruun kautta on ollut hyvin haasteellista. 

Dzikwan tulee etsiä aktiivisesti uusia ratkaisuja Suojakodin rahoituk-
seen. 

 
• Metsänistutus & ympäristökasvatus: Dzikwa on vuodesta 2012 

alkaen vuokrannut Hararen kaupungilta 60 hehtaarin joutomaan, jolla 

se jatkaa erillisenä hankkeena taimitarhausta, metsänistutusta, he-
delmätarhausta, vihannesten viljelyä sekä peltometsäviljelyä yhteis-

työssä Hararen kaupungin, Zimbabwen metsähallituksen, kaupungin-
osan asukkaiden, Binduran yliopiston ja Helsingin Yliopiston VITRI-



4 

 

tutkimuslaitoksen kanssa. Hanke sai UM:n kehitysapurahoitusta vuo-

sina 2011- 2016.  
 

Hanke on merkityksellinen Dzikwan lasten ja Dzivarasekwan yhteisön 
ympäristötietouden ja osin ruokaturvan kannalta. Ympäristöhankkeel-

le ei ole vielä löytynyt uutta kokonaisrahoitusta. Talousarviossa on 
oletettu, että yhdistys saa metsäprojektille kohdistettuja keräysvaroja 
10 000 €. Vuodelle 2018 onkin kertynyt lahjoituksia ensi vuodeksi 

erään vapaaehtoisen avulla yli 12 000 euroa. Kaikki metsäprojektille 
kohdistetut lahjoitukset käytetään hankkeen hyväksi. 

 
Hankkeen jatkaminen ilman panostusta peltometsäviljelyyn vaatii n. 
15 000 €/vuosi. 

 
2. Toiminnan toteutus ja valvonta 

Yhdistys hankkii tuettaville orpolapsille kummeja, joiden maksama vuosittainen 
kummimaksu kattaa yhden nimetyn lapsen koulunkäyntiin liittyvät maksut ja 
osuuden hyvinvointi- ja virkistystoiminnan kuluista. Muuten yleiseen hyvinvoin-

tiin, harrastus- ja virkistystoimintaan liittyvät tarpeet sekä Dzikwan hallinto, 
toimintakeskuksen ja suojakodin ylläpito ja ajoneuvojen kulukorvaukset kate-

taan yksityistahojen tukilahjoituksilla ja yleiskummien vuosimaksuilla. 
 

Zimbabwelaisia vapaaehtoisia ja opiskelijoita työharjoitteluun otetaan mukaan 

siten, että heille maksetaan pientä kulukorvausta. Zimbabwen ulkopuolelta ote-
taan mukaan toimintaan vapaaehtoisia ja opiskelijoita työharjoitteluun omakus-

tannusperiaatteella. 
 
Yhdistyksen toiminta Suomessa perustuu täysin vapaaehtoisvoimiin. 

Yhdistyksen hallitus ei peri kokouspalkkioita eikä saa muita korvauksia työs-
tään. Toiminnan valvontaan liittyen Yhdistys maksaa yhdelle hallituksen jäse-

nelle edestakaiset matkakulut Zimbabween vuosittain. 
 
Valvonta & ohjaus 

Hallitus seuraa Dzikwan toimintaa ja taloutta tilannekatsausten, johdon talous-
raportoinnin ja välitilinpäätösten avulla. Dzikwan kirjanpito-ohjelmisto toimii 

Pastel-järjestelmässä. 
 

Yhdistyksen omaa taloutta seurataan välitilinpäätöksillä ja erityisraportoinnilla 
tuotoista suhteessa budjetoituihin. 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 toi-

minnantarkastajana toimii KHT-tasoinen tilintarkastaja. 
 
Dzikwa Trust käynnistää pitkään suunnitellun palkatun Operatiivisen Toi-

minnanjohtajan haun tammikuussa 2018. Prosessia vetää järjestöalan koke-
nut ammattilainen. Suomalaiset perustajat jatkavat edelleen Ohjelmajohtajina 

koordinoiden operatiivista toimintaa ja raportointia sekä vastaten strategisista 
kysymyksistä ja tilinpäätösasioita. 

 

Zimbabwessa yhteistyökumppani Dzikwa Trustilla on operatiivisessa 
toiminnassa 17 täyspäiväistä työntekijää (kirjanpitäjä, kenttätyöntekijä, 

hankintapäällikkö/varainhankinnan vastaava, toimintakeskuksen koordinoija/ 
IT-opettaja, kulttuurikoordinaattori/ tukiopettaja, viisi keittäjää, kaksi siivoojaa, 
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neljä vartijaa, yksi pihanhuoltaja). Lisäksi Dzikwa työllistää osa-aikaisia työnte-

kijöitä tarpeen mukaan. 
 

Toiminnan pitkän ajan kestävyyden varmistamiseksi Zimbabwessa pe-
rustettu yhdistys, Friends of Dzikwa Society (FODS) vastaa julkisesta varain-

hankinnasta, sillä FODSilla on tullivapauteen ja muuhun sosiaalialan järjestöjen 
erityiskohteluun oikeuttava status.  
 

FODS ja Dzikwa syventävät yhteistyötä mm. Empretec Zimbabwen ja Junior  
Achievement Zimbabwen kanssa. 

 
3. Dzikwan Toimintakeskus 

Dzikwalla on Dzivarasekwassa monipuolinen toimintakeskus osoitteessa 3147 

Rujeko Street. Keskusta on kehitetty varainhankinnan sallimissa rajoissa ja 
keskeiset rakennukset ovat valmiina. Vuoden 2018 aikana Dzikwan on tarkoitus 

hakea rahoitusta Zimbabwessa keskuksen korjaus- ja kohennusinvestointeihin, 
aurinkosähkön lisäämiseen sekä nykyisen IT-luokan kokoisen toisen luokkahuo-
neen rakentamiseen nykyisten varastoina toimivien konttien tilalle. Tämä hanke 

tukee osaltaan koulun päättäneiden nuorten työhön ohjauksen ja ammattikou-
lutuksen järjestämistä. 

  
Dzikwa Trust järjestää toimintakeskuksessa helmikuussa 2018 lasten tukitoi-
minnan 25-vuotisjuhlat. 

 
4. Rahoitus ja maksut vuonna 2018 

Toimintaympäristö ja talous:  
Zimbabwen taloustilanne pysyi heikkona vuonna 2017 ja erityisesti likviditeetin 
puute haittasi kaikkea taloudellista toimintaa. Marraskuussa armeijan johdolla 

tapahtunut rauhallinen vallanvaihto ja valmistautuminen 2018 vaaleihin sävyt-
tävät ensi vuotta. Vaalit on pidettävä ennen 23.8.2018. Valtaan noussut presi-

dentti Mnangagwa onkin korostanut nykyisen hallituksensa toimivan vanhalla 
mandaatilla ja saavansa vasta vaaleissa varsinaisen mandaatin. Vallalla on va-
rovainen optimismi.  

 
Tämän vuoden sadekausi on alkanut hyvin. Viime kasvukauden maissisato kat-

toi miltei koko maan kulutustarpeen ja tärkeimmän vientituotteen, tupakan tuo-
tanto on noussut lähes 1990-luvun lopun tasolle. 

 
Valtiovarainministeriön BKT-ennuste on +3,7 % v. 2017 ja +4,5 % ensi vuodel-
le; kansainvälisten ekonomistien ennusteet selvästi tätä alempia. Zimbabwen v. 

2018 budjetin menojen loppusumma on USD 5,7 miljardia, mikä vastaa suun-
nilleen Helsingin kaupungin budjettia. Valtiontalouden alijäämä, julkinen velka, 

investointien puute ja työttömyys ovat tutut huolet. Budjetissa otettiin joitakin 
varovaisia askeleita oikeaan suuntaan, mm. muuttamalla kotimaistamislainsää-
däntöä siten, että vain timantti- ja platinakaivokset ovat 51/49 säännön alaisia. 

 
Dzikwan vuoden 2018 budjetti:  

Dzikwa Trustin vuoden 2018 alustavan budjetin loppusumma on jatko-
opiskelijat ja paikallisen varainhankinnan kulut mukaan lukien 413 930 USD eli 
368 580 EUR (vaihtokurssilla 1.12). Koulunkäynnin kulujen osuus on n. 54 % 

budjetista.  
 

FODS ei ole vielä vahvistanut omaa budjettiaan eikä varainhankinnan tavoitetta 
vuodelle 2018. 
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Yhdistyksen varainkeruu:  
Yhdistyksellä on voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa 

Suomessa, pois lukien Ahvenanmaa, numero RA/2017/591, joka umpeutuu 
30.4.2019.  

 
Kummi- ja jäsenmaksut vuonna 2017: 
 

Ala-asteen, yläasteen ja lukion lapsille on edellisvuosien tapaan omat 
erilliset kummimaksuluokat. Mikäli lapsi käy yläastetta kummin suostumuk-

sella Dzivarasekwan ulkopuolella jossain erityiskoulussa, kummimaksu määräy-
tyy kustannusvastaavasti ja järjestelylle hankitaan kummin suostumus. 
Kaksivuotiseen lukioon (A-levels) jatkaminen käsitellään kunkin oppilaan kans-

sa huolellisesti ja kysytään kummin suostumusta lukion rahoitukseen. 
 

Yleiskummi     150 € 
Jäsenmaksu     40 € 
Peruskoulu 

ala-aste     410 € 
yläaste     540 € 

Lukio      710 € 
 
Jatko-opinnot eivät ole automaattinen oikeus, vaan aina etukäteen sovittava 

erityisjärjestely kummin kanssa. Dzikwa ei tue jatko-opiskelijoita toiminnan 
yleisbudjetista. Kummi voi tukea kummilastaan ammattiin tai ylemmän asteen 

tutkintoon johtavissa opinnoissa ja tällöin kummimaksun suuruus päätetään yk-
silöllisesti, noudattaen kustannusvastaavuuden periaatetta. Jatkokoulutuksen 
tasosta riippuen vuotuisen kummimaksun suuruus vaihtelee 700 eurosta (am-

mattikoulut Hararessa) aina 3 000 – 4 000 euroon Zimbabwen yliopistoissa tai 
ulkomailla. 

 
Maksut 
 

Yhdistys laskuttaa vuotuiset tuki- ja jäsenmaksut sähköpostitse vuoden 2018 
alussa, edellyttäen että meillä on tiedossa maksajan sähköpostiosoite. Puutteita 

on valitettavasti yleiskummien joukossa. 
 

Kummimaksun voi vuosittain suorittaa kolmella tavalla: 
1) kertamaksuna helmikuun loppuun mennessä 
2) kolmessa erässä 28.2., 31.5 ja 30.9 mennessä 

3) 10 erässä tammi- joulukuun aikana 
 

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. 
Yleiskummimaksun viite on 1119. 

 
5. Muu varainhankinta 

 
Toiminnan tukeminen 
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Tukija voi halutessaan maksaa tukisumman oman valintansa ja aikataulunsa 

mukaisesti. Näin kerätyt varat käytetään kaikkien lasten tukipalvelujen, toimin-
takeskuksen ja hallinnon hyväksi. 

 
Voi kohdistaa tukesi tarkemmin joillekin seuraavista kohteista seuraa-

villa viitteillä: 
• terveydenhoito   1025 
• ruokailu    1038 

• toimintakeskus   1041 
• urheilu- ja kulttuuri  1067 

• yleisavustus   1070 
• tukiopetus ja koulukirjat 1106 
• IT-opetus ja atk-ajokortti 1180 

• metsänistutus ja  
      ympäristökasvatus  1135 

• syntymätodistukset  1151 
• lahja omalle kummilapsellesi 1203 

 

Yhdistys markkinoi aktiivisesti päivätyökeräystä kouluille lähettämällä vali-
koidulle joukolle yläasteita/lukiota kirjeen ja vetoomuksen. Tavoite on saada 5 

– 6 koulua mukaan. 
 
Yhdistys kartoittaa ja kokeilee jotain uutta innovatiivista nettipohjaista varain-

keruun tapaa. Yhdistys selvittää myös hankehakemuksen mahdollisuuksia UM:n 
kehitysyhteistyömäärärahojen hakukierrokselle toukokuussa 2018. 

 
Merikuljetus: Yhdistys pyrkii saamaan tietokoneiden ja muiden valikoitujen 
lahjoitusten edulliselle kuljetukselle erillisrahoituksen. 

 
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. 
 

6. Erityistapahtumia vuonna 2018 
Suomessa: 

• Juhlaseminaari Suomessa: Yhdistys järjestää 25-vuotisen toiminnan 
kunniaksi Helsingissä juhlaseminaarin perjantaina 13.4.2018, jonka pa-
neelin puheenjohtajaksi on pyydetty Rauhanvälityksen Erityisedustajaa 

Jutta Urpilaista. Tarkoituksena on kutsua mukaan Dzivarasekwasta yläas-
teen ensimmäisen luokan oppilas, 13-vuotias orpotyttö, joka on yksi 

Dzikwan monipuolisimpia esiintyjiä. 
• Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, jossa hyväksytään tilinpäätös 

ja toimintakertomus sekä valitaan hallitus ja tilintarkastaja. Vuosikokous 

pidetään lauantaina 21.4.2018 (alustava pvm) myöhemmin ilmoitetta-
vassa paikassa. 

• Yhdistyksen kummitapaaminen ja syyskokous pidetään 15.12.2018 
(alustava pvm) erikseen ilmoitettavassa paikassa.  

• Myyjäiset & tapahtumat: yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan. 

 
Keskeiset tapahtumat Zimbabwessa 2018:  
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• Tukitoiminnan 25-vuotista taivalta juhlistetaan Dzikwan toimintakeskuk-

sen virallisessa vihkiäisjuhlassa Dzivarasekwassa 23.2.2018. 
• Dzikwa järjestää palloilukisoja toimintakeskuksessa ja vuotuiset yleisur-

heilukisat Hararessa syyskuun puolivälissä. 
• Dzikwan Marimba- ja tanssiryhmä, teatterikerho ja kuoro esiintyvät 

HIFA:ssa, Zimbabwe International Carnival -tapahtumassa sekä kulttuu-
riryhmä Chipawon vuosittaisessa tapahtumassa. 

• Dzikwa vie suuren joukon lapsia ym. ja muihin kulttuuritapahtumiin. 

• Dzikwan lapsikuoroille, marimba-, tanssi- ja näytelmäryhmille pyritään 
saamaan 10 – 15 julkista esiintymistä Dzivarasekwassa ja muualla lä-

hinnä Hararessa. 
• FODS järjestää golfkisan varainhankintaan ja muita varainhankinnan 

tempauksia.  

• Dzikwa järjestää lapsille ympäristökasvatuksen teematapahtumia ja 
oman lähiympäristön siivouskampanjoita. 

• Dzikwa vie lapsia retkille Chipangalin eläinorpokotiin, Imire -
eläinfarmille, Bulawayon luonnonhistorialliseen museoon, Hararen muse-
oon ja kirjastoon sekä esityksiin Hararen REPS- ja muihin teattereihin. 

• Lasten joulujuhla järjestetään joulukuun alkupuolella toimintakeskukses-
sa. 

• Dzikwa istuttaa lasten kanssa vähintään 10 000 puuntainta marras-
joulukuussa 2018 ja järjestää 3-4 tapahtumaa taimitarhalla.  

 

7. Tiedotus ja yhteydenpito tukijoihin sekä kansalaisjärjestöjen foorumei-
hin 

Yhdistys jatkaa säännöllistä yhteydenpitoa kummeihin ja muihin tukijoihin. Yh-
distyksen kotisivut on uusittu Wordpress-alustalle ja ne löytyvät osoitteessa: 
www.zimorvot.org toistaiseksi suomeksi. Sivun keskeiset osat käännetään 

englanniksi ja ruotsiksi. 
 

Facebook: www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot, pidetään mahdolli-
simman elävinä ja ajan tasalla.  
 

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 video-blogeja ja kirjoittavat vaikkapa vain lyhy-

en kertomuksen kuvineen julkaistavaksi nettisivustolla.  
 

Vuoden 2017 vuosikertomus painetaan pienenä painoksena, se on ensisijaisesti 
saatavilla sähköisesti ja se lähetetään sähköpostitse kaikille kummeille ja jäse-
nille ennen huhtikuun vuosikokousta. 

 
Lahjan antaminen lapselle on helppoa. Lahjan kuljettamisen sijasta kummi 

voi maksaa valitsemansa summan yhdistyksen tilille (viite 1203) ja kertoa säh-
köpostilla toiveensa rahan käyttötarkoituksesta. Hankinnat suoritetaan Zim-
babwessa. Kotisivulla löytyy menettelystä erillinen ohje. 

 
Yhdistys on jäsenenä KEPAssa (Kansalaisjärjestöjen Palvelukeskus) ja hyödyn-

tää sen koulutus- ja muuta palvelutarjontaa. 

http://www.zimorvot.org/
http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot

