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Yhdistyskokouksen vahvsitama 12.12.2015  

 
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 2016  
 

1. Toiminnan ydin  

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

tukemista Zimbabwessa. Paikallisina yhteistyökumppaneina Zimbabwessa ovat 
Dzikwa Trust Fund (jatkossa Dzikwa) ja julkiseen varainhankintaan oikeutettu 

kansalaisjärjestö Friends of Dzikwa (jatkossa FODS), jolla on 
hyväntekeväisyysjärjestölle tarvittava PVO- eli Private Voluntary Organisation 
tunnus. 

 
Koulunkäynnin tuen rakenne: 

Vuonna 2016 rakenne koulunkäynnin tukitoiminnassa on sama kuin 
vuonna 2015. Erityisesti kiinnitämme huomiota tyttöjen koulutukseen ja 
tavoitteena on pitää tyttöjen osuus 2/3 tasolla.  

 
Dzikwa Basic 

Dzikwan tukiohjelman ydintä eli Dzikwa Basic on lasten peruskoulun käynnin 
tukeminen eli ala-asteen ja yläasteen suorittaminen (Grades 1 - 7 ja Forms 1 - 
4) loppuun. Yläaste päättyy O-level tutkintoon. Kummihankinta kohdistuu 

ensisijaisesti Dzikwa Basic- toimintaa, johon kuuluu 330 lasta.  
 

Dzikwa Special 
Muut kouluasteet, kuten lukio (Form 5 & 6) eli A-level, ammattikoulutus ja muu 
jatko-opiskelu sekä mahdolliset erikoiskoulut, kuten sisäoppilaitokset, kuuluvat 

tukiohjelman osaan Dzikwa Special. Tähän ryhmään kuuluu 70 oppilasta, 
joista 30 jatko-opinnoissa. 

 
Erityiskoulut: 
Sisäoppilaitos Dewure High School 250 km Hararen ulkopuolella tai muut 

yksityiset yläasteet/ lukiot ovat poikkeuksellinen järjestely. Erityisjärjestelyjä 
on purettu asteittain ja lukumäärä esim. Dewuressa on enää alle 10. Dzikwa ei 

vuonna 2016 lähetä uusia oppilaita yläasteelle tai lukioon erityiskouluihin. 
Erityiskouluissa jo opiskelevien lasten kummimaksu perustuu vuonna 
2016 kustannusvastaavuuteen ja oppilas voi jatkaa koulussa, mikäli 

kummi sitoutuu vuosimaksuun kokonaisuudessaan. 
 

Jatko-opiskelun tukeminen: 
Jatko-opiskelu ei ole Dzikwan ja Yhdistyksen toiminnan ydintä. Kummit voivat 
kuitenkin niin halutessaan jatkaa nuoren tukemista peruskoulun tai lukion 

jälkeen tulevissa ammatti- tai muissa opinnoissa. Jatko-opintojen 
kustannukset selvitetään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisin 

budjetein ja kummi päättää itse sen tason, millä hän voi tukea nuorta. 
Jatko-opiskelijan kummimaksu vuonna 2016 määräytyy siis täysin 

yksilöllisesti. 
 
Täyden palvelun tuki koulunkäynnissä pysyy supistuneena: 
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Koulun käyntiin liittyvät pakolliset koulumaksut ja muut olennaiset kulut on 

vuoden 2016 budjetoinnissa selvitetty mahdollisimman tarkkaan.  Lukio on 
kaikissa kouluissa yläastetta selvästi kalliimpi. Yhdistys ei saa lasten 

tukiohjelmaan enää julkista rahaa Suomen  kehitysyhteistyövaroista. 
Kummimaksuilla joudutaan kustantamaan aikaisempaa suurempi osuus lasten 

ruokailun, terveydenhuollon, IT- ja tukiopetuksen, kulttuuri- ja 
virkistystoimintojen kuluista sekä toimintakeskuksen ja hallinnon ylläpidosta. 
 

Tarkemmin kohdennettu tuki: 
Yhdistys sitoutuu taloussuunnittelussaan tukemaan Dzikwa Trustin toimintaa 

siten, että Dzikwa voi kattaa lasten koulunkäyntiin tarvittavat välttämättömät 
resurssit kaikille lapsille. Pakollisten koulumaksujen lisäksi Dzikwa hankkii 
edellisen vuoden tapaan rajoitetun määrän kouluasuja ja koulutarvikkeita, sekä 

jakaa ne sovitun kriteeristön mukaisesti eniten tarvitseville ja ansioituneille 
oppilaille. 

 
Toimintakeskuksen oleellinen käyttötarkoitus on lasten päivittäisen ruokailun 
järjestäminen. Dzikwa pyrkii ylläpitämään lounasruokailua vuonna 2016 

entiseen tapaan. Myös kaikille lapsille suunnattu IT-opetus jatkuu vuonna 2016 
omassa IT-luokassa toimintakeskuksessa. Sen sijaan Dzikwa ei pysty 

järjestämään maksullista tukiopetusta toimintakeskuksessa, vaan tukiopetus 
nojaa vapaaehtoisten ja opintoharjoittelijoiden panokseen. 
 

Muissa hyvinvointi- ja virkistystoiminnoissa Dzikwa joutuu vuonna 2016 
supistamaan toimintaa, ellei varainhankinta Suomessa ja Zimbabwessa onnistu 

hankkimaan riittävästi kohdelahjoituksia. 
 
Toiminnan jatkumiselle tärkeät yleiskummit: 

Neljättä vuotta käytössä oleva uusi kummiluokka, yleiskummit on tärkeä osa 
toiminnan jatkuvuutta. Yleiskummien tuella rahoitamme päivittäisen ruokailun, 

perusterveydenhoidon, syntymätodistusten hankinnan, IT- ja tukiopetuksen, 
virkistys- ja harrastustoiminnan, luontoretkien kuluja sekä toimintakeskuksen 
ja hallinnon ylläpitoa. Tavoitteena on vähintään 200 yleiskummia omassa 

kummimaksuluokassaan vuonna 2016.  
 

Yhteenveto lasten yleistä hyvinvoinnin ja kehityksen tukemisesta: 
• Lasten ruokailu: Dzikwa pyrkii tarjoamaan vuoden jokaisena 

päivänä lapsille lämpimän aterian toimintakeskuksessa. Ruokailussa 
arvioidaan käyvän päivittäin keskimäärin 240- 280 lasta.  Ruokailussa 
voi lisäksi käydä noin 60 lapsen ryhmä sellaisia ahdingossa olevia 

Dzivarasekwan lapsia, jotka eivät kuulu koulunkäynnin tukiohjelmaan. 
 

• Terveydenhuolto: Tukitoiminta kattaa pääasiallisesti lasten 
perusterveydenhuollon kulut sekä HIV/AIDS- ja muuta 
ennaltaehkäisevää terveysvalistusta. Ryhmävalistusta järjestetään 

käyttämällä alan vakiintuneita asiantuntijajärjestöjä ja osaavia 
vapaaehtoisia Zimbabwessa.  

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

ongelmien selvittely jne.). Lisäksi autetaan puuttuvien 
syntymätodistusten ja muiden kriittisten henkilöllisyyspapereiden ja 

myös passien hankinnassa. 
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• IT-koulutus: Dzikwa järjestää lapsille ikäryhmittäin 

toimintakeskuksessa perustason ATK-opetusta. Vanhemmat oppilaat 
suorittavat joko Dzikwan oman atk-jokorttitutkinnon, tai rahoituksen 

järjestyessä maksullisen kansainvälisen atk-ajokortin. Dzikwa on 
rekisteröity kaupallisen ATK-ajokorttikoulutuksen virallisena opetus- 

ja tutkintopaikkana. Dzikwa lisää tutkinnon markkinointia saadakseen 
maksavia ulkopuolisia asiakkaita. 

 

• Tukiopetus: Lapsille järjestetään lähinnä vapaaehtoisvoimin 
keskeisten oppiaineiden tukiopetusta (englanti, matematiikka, 

historia, maantieto, uskontotiede).  
 

• Lasten urheilu-, taide- ja kulttuurikasvatus sekä luontoretket 

jatkuvat rahoitustilanteen sallimissa raameissa vuonna 2016. Dzikwa 
Culture Group on  tunnustettu  ja palkittu nuorten parhaana 

esiintymisryhmänä ja se velvoittaa. Ryhmä laajentaa ja uusii 
ohjelmistoaan, hankkii välineistöä ja etsii aktiivisesti 
esiintymistilaisuuksia. Vireillä on mm. kahden oman näytelmän 

esittäminen Hararen kaikissa kouluissa opetushallinnon erityisluvalla. 
Dzikwa järjestää kulttuurijuhlia toimintakeskuksessa.  

 
Jalkapalloharrastus jatkuu aktiivisena Saksasta saatavan kohdetuen 
turvin.  

 
Dzikwan lapset järjestävät klubitoimintaa ja Dzikwa kutsuu 

toimintakeskukseen muita järjestöjä pitämään esityksiä (esim. Bird 
Life Zimbabwe, koulujen Interact-klubit, ympäristöjärjestöt). Lapset 
osallistuvat metsänistutukseen ja muihin metsähankkeen 

erityistapahtumiin. 
 

Friends of Dzikwa –yhdistys etsii harrastustoimintoihin kohdennettua 
rahoitusta ja muuta tukea Zimbabwesta (mm. lähetystöt, kv. apu-
organisaatiot, yrityssponsorit, yritysten erillislahjoitukset Dzikwan 

yleisurheilupäivään, Zimbabwe Culture Fundin tuki kulttuuriryhmälle). 
 

• Suojakoti (Dzikwa Shelter): Dzikwan ja Friends of Dzikwan 
hallitukset tekevät tarkemman selvityksen Suojakodin 

tulevaisuudesta. Alkuperäinen tarkoitus eri-ikäisten lasten 
hätämajoituspaikkana ei päde, sillä sosiaaliviranomaisten mukaan 
Suojakodissa voi asua vain 18-vuotiaita tai sitä vanhempia nuoria. 

Tarve on vähäinen. Suojakodissa asuu Dzikwan IT-opettaja, joka 
vastaa toiminnasta. Tiloja käytetään ulkomaalaisten vapaaehtoisten ja 

työharjoittelussa olevien opiskelijoiden maksulliseen asumiseen, 
mutta tämä ei kata kuin osan kuluista.  
 

• Metsänistutus & ympäristökasvatus: Dzikwa on vuokrannut 25 
vuodeksi Hararen kaupungilta 60 hehtaarin joutomaan, jolla se jatkaa 

erillesessä hankkeessa tavoitteellista metsänistutusohjelmaa ja 
maanparannusta, yhteistyössä Hararen kaupungin, Zimbabwen 
metsähallituksen (Forestry Commission), Maatalousministeriön 

Agritex-osaston, kaupunginosan asukkaiden, Binduran yliopiston ja 
Helsingin Yliopiston VITRI-tutkimuslaitoksen kanssa. Metsänistutus / 

maanparannushankkeella on Zimbabwen ympäristöministeriön alaisen 
Environmental Management Agencyn/ EMA hyväksyntä 25.1.2012.  
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Hankkee tavoitteena on auttaa omavaraisuutta, lisätä ruokaturvaa, 
palauttaa luonnon monimuotisuutta alueelle ja vahvistaa lasten ja 

heidän perheidensä ympäristötietoutta. Metsäprojektissa tuotetaan 
mm. polttopuuta, toteutetaan ja edistetään pelto-metsäviljelyä, 

kasvatetaan hedelmäpuita kasvatetaan ja istutetaan alkuperäispuiden 
taimia. Lisäksi vihannespuutarhassa viljellään vihanneksia keittiön 
tarpeisiin. Projektiin kuuluu myös mehiläistarhausta ja hunajan 

valmistusta. Suurimman  osan työstä tekevät työharjoittelussa olevat 
Binduran yliopiston ympäristötieteiden opiskelijat. Dzikwan lapset 

osallistuvat toimintaan ympäristötempauksissa. 
 
Metsäprojektin rahoitus on ollut miltei kokonaan UM:n 

hankeavustuksen varassa vuodesta 2011alkaen ja sen kuluja 
ja tuottoja seurataan erikseen normaalista tukitoiminnasta. 

Vuosi 2016 on toisen 3-vuotisen hanketukipäätöksen 
viimeinen vuosi.  
 

Toiminnan jatkaminen edellyttää, että Dzikwa löytää 
hankkeelle uuden rahoituksen vuoden 2016 aikana. Yksi 

mahdollisuus on UNDP Zimbabwen ”Small Grants Programme”, joka 
keskittyy juuri ympäristö- ja ruokaturvahankkeisiin. 
 

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. Yleiseen hyvinvointiin, 
harrastus- ja virkistystoimintaan liittyvät tarpeet sekä Dzikwan 

toimintakeskuksen ja suojakodin ylläpito katetaan suurelta osin muista 
yksityistahojen tukilahjoituksista ja yleiskummien vuosimaksuilla. 

 
Zimbabwelaisia vapaaehtoisia ja opiskelijoita työharjoitteluun otetaan mukaan 
siten, että heille maksetaan supistettua kulukorvausta. Zimbabwen ulkopuolelta 

otetaan mukaan toimintaan vapaaehtoisia ja opiskelijoita työharjoitteluun 
omakustannusperiaatteella. 

 
Yhdistyksen toiminta Suomessa perustuu täysin vapaaehtoisvoimiin. 

Yhdistyksen hallitus ei peri kokouspalkkioita eikä saa muita korvauksia 
työstään. Toiminnan valvontaan liittyen Yhdistys maksaa yhdelle hallituksen 
jäsenelle edetakaiset matkakulut Zimbabween vuosittain. 

 
Valvonta & ohjaus 

Hallitus seuraa Dzikwa Trustin toimintaa ja taloutta tilannekatsausten, johdon 
talousraportoinnin ja välitilinpäätösten avulla. Yhdistyksen omaa taloutta 
seurataan välitilinpäätöksillä ja erityisraportoinnilla tuotoista suhteessa 

budjetoituihin. Hallinnolliset kulut katetaan yhdistyksen jäsenmaksuilla. 
 

Tukiohjelman toiminnan kokonaisvalvonnasta ja koordinoinnista Zimbabwessa 
vastaavat edelleen tukiohjelman perustajat Oili ja Seppo, jotka viettävät noin 
puolet vuodesta kenttätyössä Hararessa. Yhdistyksen toiminnantarkastajana 

toimii KHT-tasoinen tilintarkastaja. 
 

Zimbabwessa yhteistyökumppani Dzikwalla on 17 täyspäiväistä 
työntekijää (kirjanpitäjä, kenttätyöntekijä, hankintapäällikkö/varainhankinnan 
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vastaava, toimintakeskuksen koordinoija/ IT-opettaja, kulttuurikoordinaattori/ 

tukiopettaja, viisi keittäjää, kaksi siivoojaa, neljä vartijaa, yksi pihanhuoltaja). 
Lisäksi Dzikwa työllistää osa-aikaisia työntekijöitä tarpeen mukaan, eniten 

metsänistutus-hankkeessa. 
 

Toiminnan pitkän ajan kestävyyden varmistamiseksi Zimbabwessa 
perustettu yhdistys, Friends of Dzikwa Society(FODS) vastaa  aktiivisesta 
julkisesta varainhankinnasta, sillä FODSilla on tullivapauteen ja muuhun 

sosiaalialan järjestöjen erityiskohteluun oikeuttava status. 
 

3. Dzikwan Toimintakeskus 
Dzikwalla on Dzivarasekwassa oma toimintakeskus osoitteessa 3147 Rujeko 
Street. Keskusta on kehitetty varainhankinnan sallimissa rajoissa ja 

rakentaminen on nyt saatu päätökseen. Vuoden 2016 aikana on tarkoitus tehdä 
korjaus- ja kohennusinvestointeja, joihin haetaan rahoitusta Zimbabwessa. 

  
Vuoden 2016 aikana järjestetään Dzikwan toimintakeskuksen juhlalliset 
vihkiäiset ajankohtana, jolloin Suomen suurlähettiläs voi osallistua 

tapahtumaan. Tilaisuus on samalla paikallisen varainkeruun tärkeä tapahtuma. 
 

4. Rahoitus & kummimaksut vuonna 2016 
Toimintaympäristö:  
Zimbabwen talouskasvu on ollut laskussa kolmatta vuotta. Hallitus ennustaa 

USD 4 mrd:n budjetissaan noin 1,5 % BKT-kasvua vuodelle 2015 ja 2,7% 
vuodelle 2016. Kasvua olisi kaivosteollisuudessa, matkailussa, rakentamisessa 

ja rahoituspalveluissa. Budjetti ennustaa hintojen laskua, keskimäärin -1,2%. 
Teollisuuden näkymät ovat yhä heikot, mm. kapasiteetin käyttöaste on alle 
40%. Yhteiskuntapoliittinen epävarmuus ei edellenkään suosi investointeja. 

Zimbabwe kärsii mittavasta sähköntuotannon vajeesta, jonka paikkaamiseksi 
hallitus on juuri tehnyt mittavia sopimuksia Kiinan kanssa.  

 
Budjetissa merkittävää on aie maksaa rästissä olevat lainanhoitokulut, yht. USD 
1,8 mrd. IMF:lle, WB:lle ja ADB:lle. Tämä avaisi ovet uuteen rahoitukseen, 

ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1999.  
 

Opetustoimi, terveydenhuolto,sosiaalitoimi ja puolustus nielevät 82% 
budjetista. Vaikka opetustoimi saa USD 810 milj., rahat eivät riitä koulujen 

perusparannuksiin, uudistuksiin, opetusvälineiden tason nostoon ja opettajien 
tulotason parantamiseen. Koulut rahoittavat toimintaansa perimällä oppilailta 
ns. Levies-maksuja, jotka ovat moninertaisia varsinaisiin lukukausimaksuihin 

nähden. Koulunkäynnissä merkittävää on Zimbabwen peruskoulutuksen uuden  
opetussuunnitelman toteuttaminen v.2016 alkaen. Uudistus painottaa 

matematiikan, tiedeaineiden ja käytännön taitojen opetusta. 
 

Dzikwan vuoden 2016 budjetti:  

Lasten tukitoiminnassa Dzikwan alustavan 2016 budjetin loppusumma on ilman 
jatko-opiskelijoita USD 316,930 eli  EUR 288,118 ja jatko-opiskelijat mukaan 

arvioiden USD 366,930 eli EUR 333,573. Koulunkäynnin pakollisten maksujen 
osuus on n. 44% budjetista. Laskelmissa on oletettu €/$ vaihtokurssiksi 1,10. 
Dzikwan saamat tulot  jäävät ennakoitua pienemmiksi, mikäli euro heikkenee 

suhteessa dollariin. 
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Yhdistyksen varainkeruu:  

Yhdistyksellä on voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa 
Suomessa, pois lukien Ahvenanmaa. Lupanumero on POL-2015-1543, ja se 

umpeutuu 30.4.2017. Rahankeräystä säätelevä laki on muuttumassaja hallitus 
seuraa tilannetta. 

 
Vuonna 2016 ala-asteen ja yläasteen lapsille on edellisvuosien tapaan 
omat erilliset kummimaksuluokat. Mikäli lapsi käy yläastetta kummin 

suostumuksella Dzivarasekwan ulkopuolella jossain erityiskoulussa, 
kummimaksu määräytyy kustannusvastaavasti. 

 
Kaksivuotiseen lukioon (A-levels) jatkaminen käsitellään kunkin oppilaan 
kanssa huolellisesti erikseen ja on mahdollista vain, mikäli keskisasteen 

tutkintotodistus on riittävän hyvä ja mikäli kummi sitoutuu täyteen 
kustannusvastaavuuteen. Lukion kummimaksu poikkeaa yläasteen 

maksusta. 
 
Kummimaksut vuonna 2015:     € 

 
Yleiskummius (tavoite 200 kummia)   150   

Peruskoulu   
• ala-aste valtion koulu     380 

  

• yläaste valtion koulussa    510  
    

 
Lukio valtion koulussa     680     
 

Sisäoppilaitos HREn ulkopuolella 
• yläaste      1,600     

• lukio       1,900    
  

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

erityisjärjestely kummin kanssa. Dzikwa ei tue jatko-opiskelijoita toiminnan 
yleisbudjetista vuonna 2015. Kummi voi tukea kummilastaan ammattiin tai 

ylemmän asteen tutkintoon johtavissa opinnoissa ja tällöin kummimaksun 
suuruus päätetään yksilöllisesti, noudattaen kustannusvastaavuuden 

periaatetta. Jatkokoulutuksen tasosta riippuen vuotuisen kummimaksun 
suuruus vaihtelee 700 eurosta (ammattikoulut Hararessa) aina useisiin 
tuhansiin euroihin (yliopistot Hararen ulkopuolella).  

 
Maksutapa:  

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

3) 12 erässä tammi- joulukuun aikana 
 

Maksutili ja viite:  
Kummimaksut maksetaan tilille: Zimbabwen Aids-orvot ry, Nordea,IBAN-
muodossa: FI76 1745 3000 0616 40. Kummimaksujen viite on 1012. 

Yleiskummimaksun viite on 1119. 
Pankin SWIFT-koodi: NDEAFIHH.  

 
5. Ulkoasiainministeriön tuki vuonna 2016 
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Valtion avustus metsänistutusprojektiin: Yhdistyksen saama toinen 3-

vuotinen tuki, yhteensä EUR 67,500 (3x 22,500) tähän erillishankkeeseen 
päättyy v. 2016. Mahdollisuudet jatkorahoitukseen kuuden vuoden  jälkeen 

samaan hankkeseen eivät ole hyvät. 
 

Yhdistys hakee uutta UM-hanketukea keväällä 2016 sopivaan projektiin, joka 
pohjautuu UM:n uusiin kehitysavun painopisteisiin. Olennaista on vahvistaa 
kehitysmaan hyödynsaajien kestävää kehitystä innovatiivisesti. 

 
6. Muu erityinen varainhankinta 

Hallitus kartoittaa mahdollisuudet saada yhdistyksen toiminta esille suurissa 
julkisissa varojen keruukampanjoissa. 
 

Yhdistys markkinoin aktiivisesti päivätyökeräystä kouluille lähettämällä 
valikoidulle joukolle ylasteita/lukiota kirjeen ja vetoomuksen. Tavoite on saada 

kuusi koulua mukaan. 
 
Yhtenä varainhankinnan muotona on kampanointi yrityssponsoreiden 

saamiseksi Suomessa. Yhdistys vetoaa räätälöidyllä esitteellä sellaisiin 
yrityksiin, joilla voisi olla laajempaakin kiinnostusta Zimbabween sekä sellaisiin 

yrityksiin, joiden yhteystiedot on saatu tukijoiden välityksellä. 
 
Yhdistys markkinoi aktiivisesti JELPI-palvelussa olevaa mahdollisuutta 

varainhankintaan Internetin kautta. Yhdistyksellä on myös Pay Pal -
maksutiliyhteys, jolla helpotetaan maksamista Internetissä. 

 
Yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivuilla nostetaan näkyvästi esiin selkeitä 
kohteita lahjoituksille. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia uusien 

suurlahjoittajien löytämiseksi ja pidetään tiiviisti yhteyttä vakiintuneisiin 
erityislahjoittajiin. Tuttuun tapaan hyödynnetään merkkipäiväkeräyksiä. 

Mahdollisuus testamenttilahjoituksiin tuodaan sille entistä selkeämmin. 
 

7. Erityistapahtumia vuonna 2016 

Suomessa: 
• Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, jossa hyväksytään tilinpäätös 

ja toimintakertomus sekä valitaan hallitus ja tilintarkastajat. Vuosikokous 
pidetään lauantaina16 .4. 2016 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 

• Joulukuussa järjestetään kummitapaaminen kahdeksannen kerran 
lauantaina10.12.2016 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 

• Yhdistyksen syyskokous pidetään 10 .12.2016 joulukuun 

kummitapaamisen yhteydessä ja siinä päätetään toimintavuoden 2017 
suunnitelmista ja kummimaksujen sekä jäsenmaksun suuruudesta. 

• Myyjäiset & tapahtumat: yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan 
myyjäisiin ja muihin sopiviin tapahtumiin, joissa voi myydä 
zimbabwelaisia käsityötuotteita.  

Osallistutaan infotiskillä 28. - 29.5.2016 järjestettävään ”Maailma 
Kylässä” tapahtumaan Helsingin Kaisaniemen puistossa. Esittelemme 

erityisesti mahdollisuutta vapaaehtoisuuteen ja opiskelijoiden 
työharjoitteluun. 

 

Zimbabwessa:  
• Tukitoiminnan yli 20-vuotista taivalta juhlistetaan Dzikwan 

toimintakeskuksen vihkiäisjuhlassa Dzivarasekwassa Suomen 
suurlähettiläälle sopivana ajankohtana. 
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• Huhtikuussa järjestetään Dzikwan palloilukisat (jalkapallo & koripallo) 

uusitulla pallokentällä. Dzikwan jalkapallokerho osallistuu aktiivisesti 
nuorten otteluihin. 

• Dzikwa järjestää vuotuiset yleisurheilukisat Hararessa elo/syyskuun 
vaihteessa. 

• Dzikwa vie suuren ryhmän lapsia HIFAn (Harare International Festival of 
Arts) ja muiden sopivien festivaalien kulttuuritapahtumiin. 

• Dzikwan Marimba- ja tanssiryhmä, teatterikerho ja kuoro esiintyvät 

HIFA:ssa, Youth Zone-foorumilla, Zimbabwe International Carnival -
tapahtumassa sekä kulttuuriryhmä Chipawon vuosittaisessa 

tapahtumassa. 
• Dzikwan lapsikuoroille, marimba-, tanssi- ja näytelmäryhmille 

järjestetään 8 -10 julkista esiintymistä Dzivarasekwassa ja muualla 

lähinnä Hararessa. 
• Dzikwa järjestää lapsille ympäristökasvatuksen teematapahtumia ja 

oman lähiympäristön siivouskampanjoita. 
• Dzikwa vie lapsia retkille Chipangalin eläinorpokotiin, Antelope Park -

eläinpuistoon, Imire -eläinfarmille, Bulawayon luonnonhistorialliseen 

museoon, Hararen museoon ja kirjastoon sekä esityksiin Hararen REPS- 
ja muihin teattereihin. 

• Lasten joulujuhla järjestetään joulukuun alkupuolella 
toimintakeskuksessa. 

• Dzikwa jatkaa metsänistutusta lasten kanssa (vähintään 10,000 

puuntainta marras-joulukuussa 2016). 
 

8. Tiedotus ja yhteydenpito tukijoihin sekä kansalaisjärjestöjen 
foorumeihin 
Yhdistys jatkaa säännöllistä yhteydenpitoa kummeihin ja muihin tukijoihin. 

Päivitetty tietosivu, kummilapseen haastattelu ja valokuvia lapsista lähetetään 
kummeille ainakin kerran vuodessa.  

 
Yhdistyksen kotisivut osoitteessa: www.zim-orvot.org ja Facebook: 
www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot, pidetään mahdollisimman elävinä ja 

ajan tasalla. Sivustojen houkuttavuutta ja toimivuutta kehitetään mm. 
uusimalla kotisivuston alusta nykyistä joustavammaksi ja 

helppokäyttöisemmäski (WordPress ). 
 

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 
työharjoittelijat pitävät blogeja ja video-blogeja ja kirjoittavat vaikkapa vain 
lyhyen kertomuksen kuvineen julkaistavaksi nettisivustolla.  

 
Vuoden 2015 vuosikertomusta ei paineta paperiversiona suuria määriä, vaan se 

on saatavilla sähköisesti. Suppea versio lähetetään sähköpostitse kaikille 
kummeille ja jäsenille ennen huhtikuun vuosikokousta. 
 

Yleiskummiluokkaa markkinoidaan vuosikertomuksessa, esitteissä, uusittavalla 
erillisesitteellä, rollup-julisteella, kotisivustolla, Facebookissa ja kummeille 

lähetettävien tukipyyntöjen avulla.  
 

http://www.zim-orvot.org/
http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot
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Hallitus on laatinut menettelyn, jonka avulla lahjojen toimittaminen lapsille olisi 

joustavaa ja helppoa. Lahjan kuljettamisen sijasta kummi voi maksaa tietyn 
summan yhdistyksen tilille ja kertoa sähköpostilla toiveensa rahan 

käyttötarkoituksesta. Hankinnat suoritetaan Zimbabwessa. Kummeille on 
menettelystä erillinen päivitetty ohje. 

 
Yhdistys on jäsenenä KEPAssa (Kansalaisjärjestöjen Palvelukeskus) ja pyrkii 
hyödyntämään sen koulutus- ja muuta palvelutarjontaa. 

 
9. Tietohallinta 

Käytössä on uudistettu Excel-pohjainen tiedonhallintajärjestelmä. Yhdistys 
laskuttaa vuotuiset tuki- ja jäsenmaksut sähköpostitse vuoden alussa. 

 

10. Yhdistyksen jäsenistö  
Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään edelleen kasvattamaan nykyiseltä 440 

jäsenen tasolta. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2016 on €40 / jäsen. 
Jäsenmaksun viite on 1009. Kaikille kummeille tullaan lähettämään 
jäsenmaksulasku; kummius ei edellytä jäsenyyttä vaikka onkin toivottavaa. 
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LIITE: TOIMET VUONNA 2016 ZIMBABWESSA PAIKALLISEN TOIMINNAN JA 

JOHTAMISEN VAHVISTAMISEKSI 
          12.12.2015/OW & SA 

 

1. Organisaatio ja johtaminen 
Dzikwa Trust Fund (DTF) ja Friends of Dzikwa Society (FODS) laativat yhteisen 

keskipitkän ajan strategian orpolasten koulutuksen ja hyvinvoinnin  
tukihankkeelle sekä vahvistavat toimintasuunnitelman 2016 ja talousarvion 
31.3.2016 mennessä. Tämä sisältää FODSin varainhankinnan tavoitteet 

vuodelle 2016 ja keskeiset varainhankinnan toimenpiteet. Suunnitelmasta tulee 
käydä ilmi esitteiden ja muiden PR-dokumenttien tai materiaalin tarve. 

 
Järjestöt laativat erillisen strategian metsähankkeelle 30.6.2016 mennessä. 

 
Vuoden 2016 alkupuolella uusitaan HR-dokumentit, tarkistetaan kaikkien 
työntekijöiden palkkaus ja allekirjoitetaan uudistetut työsopimukset.  

Henkilöstöbudjettiin sisältyy koko vuodeksi puolipäivätoiminen Pastel-osaaja. 
DTF ja FODS hyväksyvät paikallisen toiminnanjohtajan toimenkuvan ja 

haettavan henkilön koulutus- ja muun osaamistason. Rekrytointi aloitetaan 
vuoden 2016 loppupuolella. 
 

2. Taloushallinto & budjetin seuranta 
DTF siirtyy tilintarkastajien suosittamaan Pastel-kirjanpito-ohjelmaan siten, että 

jo vuoden 2015  tilinpäätös toteutetaan Pastelilla. Vuoden 2014 tilintarkastetut 
luvut syötetään uuden tilikartan mukaisesti Pasteliin. Myös FODSin kirjanpito 
2016 toteutetaan Pastelilla. Keskeiset tilinpidon, käteistilitysten, likviditeetin ja 

budjetin seurantaraportit uusitaan Pastelin avulla. Dzikwan Operatiiviselle 
tiimille järjestetään asiaan liittyvää koulutusta. 

  
3. Raportointi & tiedonkulku 

Operatiivinen tiimi työstää eri toimintoalueille standardoidun tilastosetin (kk-, 

lukukausi- ja vuositaso) 28.2.2016 mennessä. FODSille laaditaan omat tilastot. 
 

DTF ja FODS selkeyttävät toiminnan tuloksellisuuden mittareita ja laadullisia 
arviointitapoja ja –kriteerejä. Tämän työn pohjalta otetaan käyttöön tiiviit 
toimintokohtaiset perusraportit (kk-, lukukausi ja vuositaso).  DTF ja FODS 

ylläpitävät 2016 tapahtumakalenteria, ja kaikille tapahtumille on vastaava 
toimihenkilö. FODSille laaditaan 31.3.2016 mennessä kotisivut ja FB-sivut. 

 
4. Järjestöjen hallitusten välinen yhteydenpito 

DTF ja FODS sopivat hallitusten yhteisten kokousten kalenterin 2016.  FODSin 

hallituksen työvaliokunnat  aktoivoituvat . Sekä Zimbabwen että Suomen 
järjestöjen hallitukset saavat kaikki keskeiset toiminto- ja talousraportit. 

 
Seppo & Oili esittelevät Zimbabwessa ZAOSin 2016 talousarvion ja hallituksen 
pj:n Peter Rehnsrtömin ”paimenkirjeen”  tammi-helmikuussa 2016.  ZAOSin 

hallitusjäsenen vierailun yhteydessä on yhteinen strategian toteutuksen 
seurantapalaveri. 


