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Hallituksen esitys yhdistyskokoukselle 14.12.2019 

 
 

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 2020 
 

1. Toiminnan ydin  
Zimbabwen Aids-orvot ry (jatkossa Yhdistys) jatkaa oppimisesta innostuneiden 

orpolasten ja muiden hädänalaisten lasten koulunkäynnin, yleisen hyvinvoinnin 
ja monipuolisen kehityksen tukemista Zimbabwessa. Yhdistyksellä on Suomessa 

voimassa oleva varainkeräyslupa RA/2019/355.  
 
Toimintaa toteuttavat yhteistyökumppanit Dzikwa Trust Fund (jatkossa Dzikwa 

Trust) ja Zimbabwessa julkiseen varainhankintaan oikeutettu kansalaisjärjestö 
Friends of Dzikwa Society (jatkossa FODS). Dzikwa Trust ylläpitää monipuolista 

Toimintakeskusta osoitteessa 3147 Rujeko Street, Dzivarasekwa 1, Harare.  
 

Koulunkäynnin tuki: 

Koulunkäynnin tukitoiminta kattaa vuosittain n. 400 lasta ja tyttöjen osuus on 
edelleen 2/3 tasolla. Koulunkäynnin tuki kattaa kaikki pakolliset koulumaksut, 

kouluasun kenkineen, koulun urheiluasun, koulutarvikkeet ja koulukirjoja. 
 
Dzikwa Basic 

Dzikwa Trustin tukiohjelman ydin eli Dzikwa Basic on lasten peruskoulun tuke-
minen ala-asteen Grade 7 tutkintoon asti ja 4-vuotisen yläasteen suorittaminen 

eli O-level tutkinto. Kummihankinta kohdistuu ensisijaisesti Dzikwa Basic- toi-
mintaan. Lapset käyvät tavallisia päiväkouluja Dzivarasekwan köyhässä lähi-
össä. 

  
Dzikwa Special 

Muut koulumuodot ja -asteet, kuten 2-vuotinen lukio eli A-levels, ammattikou-
lutus, yliopisto- ja muu jatko-opiskelu muodostavat tukiohjelman Dzikwa Spe-
cial -osan.  

 
Koulunsa päättäneiden jatko-opiskelijoiden vuosimaksu määräytyy täysin yksi-

löllisesti, opiskelijan todellisen kulubudjetin mukaisesti ja budjetista sovitaan 
etukäteen kummin kanssa. 
 

Dzikwa ja FODS etsivät aktiivisesti stipendejä ja oppisopimuspaikkoja koulunsa 
päättäneille nuorille sekä strategisia yhteistyökumppaneita työllistymistä edistä-

vien taitojen hankkimiseen.  
 

Lasten saama hyvinvoinnin ja yksilöllisen kehityksen tuki: 
Dzikwa Trustin toiminta lasten hyväksi kattaa myös: 

✓ lämpimän ruuan kuutena päivänä viikossa; 

✓ perusterveydenhuollon ja syntymätodistusten hankinnan; 
✓ tukiopetusta eri luokkatasoilla; 

✓ IT- ja koodaustaitojen opetusta; 
✓ urheilua ja pallopelejä; 
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✓ esittävän taiteen – teatteri, musiikki, runonlausunta, tanssi, kuorolaulu – 

opetusta sekä omia ja julkisia esiintymisiä; 
✓ muita harrastuskerhoja (shakki, kutominen jne.) 

✓ sosiaalista neuvontaa ja nuorten, erityisesti tyttöjen voimaannuttamiske-
hoja; 

✓ luontoretkiä ja ympäristökasvatusta. 
 
Ruokailussa voi koulunkäynnin tukiohjelman lasten lisäksi käydä noin 60 lapsen 

ryhmä ahdingossa olevia toimintakeskuksen lähialueen lapsia. 
 

Suojakoti (Dzikwa Shelter): 
Suojakodissa asuu yksi työntekijä, muutamia vanhempia opiskelijoita ja vapaa-
ehtoisia sekä vierailevia ulkomaalaisia vapaaehtoisia. Vierailijat maksavat vuok-

raa ja täysihoitomaksua, mutta heitä ei ole yleensä riittävästi kattamaan suoja-
kodin kokonaiskuluja, jotka ovat noin 10 000 EUR vuodessa. Suojakodin kaik-

kien kulujen kattaminen varainkeruun kautta on hyvin haasteellista ja siksi 
Dzikwa Trust etsii vuokratalon käytölle uusia ratkaisuja mm paikallisten työhar-
joittelijoiden maksullisena majoituspaikkana.  

 
Vapaaehtoiset ja työharjoittelijat: 

Dzikwa Trust ottaa vuosittain zimbabwelaisia vapaaehtoisia ja opiskelijoita työ-
harjoitteluun siten, että heille maksetaan pientä kulukorvausta. Zimbabwen ul-
kopuolelta otamme mukaan toimintaan vapaaehtoisia ja opiskelijoita työharjoit-

teluun omakustannusperiaatteella. Yhdistys on julkaissut sosiaalisessa medi-
assa esitteen työharjoittelumahdollisuuksista. 

 
Hyvinvointi- ja virkistystoiminnoissa Dzikwa Trustin kyky ylläpitää toimintaa 
vuonna 2020 nykytasolla edellyttää yleiskummien panosta, kohdelahjoituksia 

ja/tai erityisiä apurahoja ja riippuu Suomen ja Zimbabwen varainhankinnan on-
nistumisesta niiden hankinnassa. 

 
2. Metsänistutus, ruokaturva & ympäristökasvatus  

Dzikwa jatkaa erillisenä hankkeena taimitarhausta, metsänistutusta, hedelmä-

tarhausta, keittiövihannesten viljelyä, sekä Hollannin suurlähetystön antaman 
avustuksen ansiosta kanien ja broilereiden kasvatusta. Vihannestarhan ala on 

nyt ½ hehtaaria. 
 

Taimitarha tuottaa 30,000 puuntainta vuonna 2020, josta puolet on eukalyp-
tusta. Vuosittainen polttopuun istutustavoite on 8,000 uutta puuta. Loput tai-
met menevät myyntiin. 

  
Ruokaturvahanke vahvistuu lisää vuonna 2020. Dzikwa Trust on saanut hank-

keeseen Australian suurlähetystöltä runsaan US-$ 30,000 avustuksen, jonka 
turvin rakennetaan kaksi 200 neliömetrin kasvihuonetta, lisätään kastelujärjes-
telmiä ja 5 KVA:n aurinkovoimala. Dzikwan keittiön vihannesten tarve katetaan 

nyt pääsoin omasta maasta. Tuotamme keittiölle viikoittain 25 broileria ja 12 
kania. 

 
Yhteistyökumppaneita ovat Hararen kaupunki, Zimbabwen metsähallitus, kau-
punginosan asukkaat ja Binduran yliopisto. Hankkeen henkilökunta koostuu vii-

destä työntekijästä, joista neljä on Dzikwa Trustin aikaisempia oppilaita. Bindu-
ran yliopistosta on kolme opiskelijaa työharjoittelussa. Koululaiset käyvät tem-

pauksissa auttamassa ja tutustumassa eri toimintoihin.  
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Hanke on merkityksellinen Dzikwan omavaraisuudelle, lasten ympäristökasva-

tukselle, Dzivarasekwan yhteisölle sekä Zimbabwen ympäristönsuojelun kan-
nalta. Hankkeen juoksevien kulujen rahoitus on täysin yksityisten lahjoitusten 

varassa.  
 

3. Toiminnan toteutus ja valvonta 
 
Yhdistyksen toiminta Suomessa perustuu täysin vapaaehtoisvoimiin. 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet eivät peri kokouspalkkioita eikä saa muita kor-
vauksia työstään. Toiminnan valvontaan liittyen Yhdistys voi maksaa yhdelle 

hallituksen jäsenelle edestakaiset matkakulut Zimbabween vuosittain. 
 
Hallitus seuraa Dzikwa Trustin toimintaa ja taloutta tilannekatsausten, johdon 

talousraportoinnin ja välitilinpäätösten avulla. Metsä-ruokaturvahankkeesta on 
erillisseuranta. Dzikwa Trustin kirjanpito-ohjelmisto toimii kirjanpidon ammatti-

maisessa Pastel-sovelluksessa. 
 
Yhdistyksen omaa taloutta seurataan välitilinpäätöksillä ja erityisraportoinnilla 

vertaamalla budjetoituihin lukuihin. Hallinnolliset kulut katetaan yhdistyksen jä-
senmaksuilla. Nykyisen rahastonhoitajan vapaaehtoinen työ kirjanpidossa päät-

tyy ja varaudumme talousarviossa siihen, että vastaavaa työpanosta ei vuonna 
2020 saada vapaaehtoisvoimin. 
 

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. 

 
Zimbabwessa muutoksia hallituksessa: Dzikwa Trustia 17 vuotta luotsan-

nut puheenjohtaja Stephen J. Chifunyise menehtyi elokuussa 2019. Puheenjoh-
tajaksi nousi entinen varapj. Mrs. Marah Hativagone, ja kaksi hallituspaikkaa on 
tällä hetkellä täyttämättä. 

 
Dzikwa Trustilla on lasten tukitoiminnassa 18 palkallista työntekijää: 

Operatiivinen toiminnanjohtaja, kirjanpitäjä, kenttätyöntekijä, hankintapääl-
likkö/jatko-opiskelijoiden koordinaattori & varainhankinnan vastaava, kulttuuri-

koordinaattori/tukiopettaja, IT-kouluttajia, viisi keittäjää, kaksi siivoojaa ja 
neljä vartijaa. Lisäksi Dzikwa työllistää osa-aikaisia työntekijöitä tarpeen mu-
kaan. 

 
Yhteistyö Dzikwa Trustin ja PVO-statuksella toimivan FODSin välillä on tiivistä. 

FODSin puheenjohtaja Stephen Gwasira on mukana Dzikwa Trustin hallituk-
sessa ja Seppo Ainamo ja Oili Wuolle osallistuvat FODSin hallituksen kokouk-
siin. 

 
Myös Zimbabwessa tilintarkastajana toimii KHT-tasoinen tilintarkastaja. 

 
4. Rahoitus ja maksut vuonna 2020 

Zimbabwen toimintaympäristö ja talous: Zimbabwen talous on edelleen 

hutera ja inflaatio kiihtyi merkittävästi vuoden 2019 aikana mm. valuuttakurs-
sin ison devalvaation vuoksi. Vanhat ongelmat, kuten valtion velkataakka, säh-

kön ja polttoaineiden kova puute, kotimaisen tuotannon rapautuminen, yksi-
tyisten investointien vähäisyys sekä syvään juurtunut korruptio ovat yhä 
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keskeisiä. Vuoden 2019 tilannetta on merkittävästi heikentänyt kova kuivuus 

usean satokauden aikana ja alkuvuoden hirmumyrsky maan itäosissa. 
 

Ruokaturvan tilanne on heikentynyt selvästi ja YK:n arvioiden mukaan jopa yli 
7 miljoonaa ihmistä on jonkinlaisen ruoka-avun tarpeessa ensi vuoden alussa. 

 
Maailmanpankin ennuste BKT:n laskusta vuodelle 2019 on jopa 7.5%; vuodelle 
2020 ennuste on +2.7%.   

 
Dzikwan vuoden 2020 budjetti:  

Dzikwa Trustin vuoden 2020 alustavan budjetin loppusumma on jatko-opis-
kelijat mukaan lukien USD 408,872 eli 378,585 euroa (vaihtokurssilla 1.08). 
Koulunkäynnin kulujen osuus on vajaat 50 % budjetista. Henkilöstökulujen 

osuus on 18% ja hallintokulujen osuus vajaat 7% budjetista. 
 

Kummi- ja jäsenmaksut vuonna 2020: 
 
Kummien hankinta: 

Tavoitteena on hankkia jokaiselle lapselle oma nimetty kummi, jonka maksama 
kiinteä vuosimaksu kattaa koulunkäynnin tuen ja osan muista tukipalveluista. 

 
Toiminnan jatkumiselle tärkeät yleiskummit: 
Yleiskummit ovat tärkeä osa toiminnan jatkuvuutta. Yleiskummien vuosittaisella 

tukimaksulla rahoitamme yhteisiä kuluja, kuten päivittäistä ruokailua, peruster-
veydenhoitoa, IT- ja tukiopetusta, urheilua ja muuta virkistys- ja harrastustoi-

mintaa, tyttöjen ja poikien erityiskerhoja, luontoretkiä sekä toimintakeskuksen 
ylläpitoa, logistiikkaa ja hallintoa. Tavoitteena on saada 150 yleiskummia 
vuonna 2020. 

 
Maksut pysyvät muuttumattomina, vuoden 2019 tasolla. 

Ala-asteen, yläasteen ja lukion lapsille on omat erilliset kummimaksuluokat. 
Kaksivuotiseen lukioon (A-levels) jatkaminen käsitellään kunkin oppilaan 
kanssa huolellisesti ja kysytään kummin suostumusta lukion rahoitukseen. 

 
      vuosi  kuukausi 

Yleiskummi     180 €  15 €/kk 
 

Jäsenmaksu     40 € 
 
Peruskoulu 

• ala-aste     430 €  36/kk 
  

• yläaste     560 €  47/kk 
 

Lukio      730 €  61/kk 

 
Kuukausimaksut on pyöristetty ylöspäin lähimpään tasaeuromäärään. 

 
Jatko-opinnot eivät ole automaattinen oikeus, vaan aina etukäteen sovittava 
erityisjärjestely kummin kanssa. Dzikwa Trust ei tue jatko-opiskelijoita toimin-

nan yleisbudjetista. Kummi voi tukea kummilastaan ammattiin tai ylemmän as-
teen tutkintoon johtavissa opinnoissa ja tällöin kummimaksun suuruus pääte-

tään yksilöllisesti, noudattaen kustannusvastaavuuden periaatetta. Jatkokoulu-
tuksen tasosta riippuen vuotuisen kummimaksun suuruus vaihtelee 600 eurosta 
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(ammattikoulut Hararessa) runsaaseen 3,000 euroon Zimbabwen yliopistoissa 

tai ulkomailla. 
 

Maksut 
Yhdistys laskuttaa vuotuiset tuki- ja jäsenmaksut sähköpostitse vuoden 2020 

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) 12 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 
 
Muu varainhankinta: 

Toiminnan tukeminen 
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 joillekin seuraavista kohteista seuraavilla 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 taas aktiivisesti päivätyökeräystä kouluille lähettämällä vali-

koidulle joukolle yläasteita/lukiota kirjeen ja vetoomuksen. Tavoite on saada 6 
koulua mukaan vuonna 2020. 
 

UM:n kansalaisjärjestöjen hanketuki 2021-2024 avautuu tammikuussa 
2020 ja hakuaika umpeutuu maaliskuun lopussa. Yhdistys pyrkii jättämään uu-

den hakemuksen teemalla ”Roskaton Dzivarasekwa & Koululaisten Ympäristö-
kasvatus”. 
 

2. Erityistapahtumia vuonna 2020 
Suomessa: 

• Yhdistys järjestää kansalaisjuhlan, jolla juhlimme Zimbabwen allekirjoi-
tusta 30 vuotta sitten YK:n Lapsen oikeuksien julistukseen, Peter 
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Rehnströmin 10 vuotta puheenjohtajana ja yhdistyksen uutta puheenjoh-

tajistoa sekä Seppo Ainamon 80-vuotispäivää perjantaina 4.9.2020 Amos 
Rexin tiloissa. Mukaan tulee lasten esiintyjäryhmä Dzikwa Trustista. 

• Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, jossa hyväksytään tilinpäätös 
ja toimintakertomus sekä valitaan hallitus ja tilintarkastaja. Vuosikokous 

pidetään lauantaina18.4.2020. 
• Yhdistyksen kummitapaaminen ja syyskokous pidetään joulukuun puoli-

välissä 2020. 

• Myyjäiset & tapahtumat: yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan. 
 

Keskeiset tapahtumat Zimbabwessa 2020:  
 

• Dzikwa Trust juhlistaa Seppo Ainamo 14.5.2020 lasten juhlassa toimin-

takeskuksessa. 
• Dzikwa järjestää koripalloilukisoja toimintakeskuksessa ja vuotuiset 

yleisurheilukisat Hararessa syyskuun alkupuolella. 
• FODSin hyväntekeväisyysgolf järjestetään perjantaina 29.5. 2020. 
• Dzikwa Culture Group esiintyy HIFAssa (Harare International Festival of 

Arts) huhtikuu-toukokuun vaihteessa. 
• Dzikwa Trust vie paljon eri-ikäisiä lapsia HIFAan esityksiin, sekä muiden 

sopivien festivaalien kulttuuritapahtumiin. 
• Dzikwan kuorille, marimba-, tanssi- ja näytelmäryhmille pyritään saa-

maan 10 julkista esiintymistä Hararessa. 

• Dzikwa vie lapsia retkille Chipangalin eläinorpokotiin, Imire -eläinfar-
mille, Bulawayon luonnonhistorialliseen museoon, Hararen museoon ja 

kirjastoon sekä esityksiin Hararen REPS-teatteriin ja muihin teattereihin. 
• Lasten joulujuhla ja tunnustuspalkintojen jakaminen järjestetään joulu-

kuun alkupuolella toimintakeskuksessa. 

• Dzikwa istuttaa lasten kanssa vähintään 8,000 puuntainta marras-joulu-
kuussa 2020 ja järjestää 3-4 tapahtumaa taimitarhalla lapsille. Lisäksi 

järjestetään ympäristökasvatuksen teematapahtumia ja oman lähiympä-
ristön siivouskampanjoita. 

 

8. Tiedotus ja yhteydenpito tukijoihin sekä kansalaisjärjestöjen foorumei-
hin 

• Säännölliset kummikirjeet 6-8 kertaa vuodessa ja henkilökohtainen tieto-
paketti lapsesta vähintään kerran vuodessa 

• Yhdistyksen uusittu kotisivu on osoitteessa www.zimorvot.org 
• Facebook: www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot pidetään mahdolli-

simman elävinä uutisoiden toiminnasta ja tapahtumista.  

• Yhdistyksen Instagram on osoitteessa www.instagram.com/dzikwatrust 
• Uusittu nettisivusto pidetään aktiivisena. 

• Vuoden 2019 vuosikertomus painetaan pienenä painoksena; se on ensisi-
jaisesti saatavilla sähköisesti ja se lähetetään sähköpostitse kaikille kum-
meille ja jäsenille ennen huhtikuun vuosikokousta. 

 
Lahjan antaminen kummilapselle on helppoa. Lahjan kuljettamisen sijasta 

kummi voi maksaa valitsemansa summan yhdistyksen tilille (viite 1203) ja ker-
toa sähköpostilla toiveensa rahan käyttötarkoituksesta. Hankinnat suoritetaan 
Zimbabwessa. Kotisivulla löytyy menettelystä erillinen ohje. 

 
Yhdistys on jäsenenä FINGOn (ent. Kansalaisjärjestöjen Palvelukeskus) ja hyö-

dyntää sen koulutus- ja muuta palvelutarjontaa. 

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

