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ZIMBABWEN LAPSET RY TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 
Toiminnan keskeiset asiat 
 
Yhdistyksen tehtävänä on varojen kerääminen Dzivarasekwan lahjakkaiden orpolasten 
koulunkäynnin, sekä fyysisen ja 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 osallistu-
maan harrastuksiin. 
 
Vuoden 2021 lopussa tukiohjelmassa oli mukana 351 lasta, joista 65 % on tyttöjä. 
Yhdistyksellä oli vuoden 2021 lopussa 320 jäsentä, joista moni on myös kummi tai 
yleiskummi. Kummeja oli yhteensä 359 joista 52 tuki jatko-opiskelijoita ja 14 kummia 
tuki useampaa kuin yhtä lasta. Yleiskummeja oli 85. Vuoden lopussa kummittomia lap-
sia oli 25, ja toiminnan keskeisin tavoite onkin uusien kummien löytäminen kaikille oh-
jelmassa mukana oleville lapsille. 
 
Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti edelleen vahvasti yhdistyksen toimintaan. 
Vuotta leimasivat muuttuvat tilanteet ja epävarmuus. Myös ihmisten kohtaaminen kas-
vokkain oli haastavaa. Tämä vaikutti osaltaan uusien vapaaehtoisten saamiseen mu-
kaan toimintaan, mikä onkin asetettu vuoden 2022 päätavoitteeksi kummihankinnan 
lisäksi. 
 
Pandemia vaikutti rajusti toimintaan ja lasten koulunkäyntiin jo toista vuotta Zimbab-
wessa. Lapset kävivät koulua ankarien rajoitusten vallitessa. Kouluvuosi 2021 alkoi run-
saasti myöhässä vasta maaliskuun puolivälissä. Kaikki muut lapset paitsi loppukokeiden 
kirjoittajat kävivät koulua ainoastaan vuoropäivinä. Ruoka-avun tarve pysyi korkeana 
ja sitä kohdistettiin pandemian johdosta edelleen myös tukiohjelman ulkopuolisille lap-
sille Dzikwa Trustin toimintakeskuksen lähialueilta. 
 
Edellisenä vuonna aloitettua tukiopetuksen vahvistamista kehitettiin entisestään ja etä-
opiskelun mahdollistamista jatkettiin. Zimbabwessa päättöluokilla opiskeleville lapsille 
hankittiin Huawein älypuhelimia yhdistyksen tuella. Suomen Pankki teki merkittävän 
tietokonelahjoituksen, ja Suomen yhdistys järjesti tietokoneiden lähetyksen Zimbab-
ween yhteistyössä Kuljetusyhtiö Niemen kanssa. Suomen Pankilta saatujen tietokonei-
den lisäksi kuljetuksessa lähetettiin yhdistyksen jäsenten lahjoittamia koneita, matka-
puhelimia sekä vaatteita ja asusteita.  
 
Kesällä juhlittiin ohjelman toisen perustajan Oili Wuolteen 70-vuotispäivää. Yhdistyksen 
jäsenet ja tukijat kokoontuivat yhteiseen illanviettoon Talin tenniskeskukseen. Juhlassa 
kuultiin videon välityksellä lasten tervehdys Zimbabwesta Oilille ja nautittiin yhdessä-
olosta ja elävästä musiikista. Helsingin Sanomat teki Oilista hienon merkkipäivähaas-
tattelun sunnuntain 25.7.2021 lehteen. 
 
Elo-syyskuussa Suomen koulujen alkaessa panostettiin kummien hankintaan sosiaali-
sessa mediassa toteutetun kampanjan tuella. Kampanja tavoitti ihmisiä yli 70.000 hen-
keä, mutta ei johtanut vielä merkittävästi uusien kummien saamiseen. Marras-joulu-
kuussa toteutettiin aineettomien lahjojen markkinointia hyvin tuloksin – näitä hankittiin 
yli 5000:lla eurolla. 
 
Vuoden 2020 lopulla yhdistyskokous teki päätöksen yhdistyksen nimen muuttamiseksi 
Zimbabwen lapset ry:si. Uusi nimi rekisteröitiin vuonna 2021 ja sille valittiin ulkopuoli-
sen suunnittelijan toteuttama logo. Nimen muutoksen johdosta päivitettiin yhdistyksen 
nettisivuosoite ja sivuston ilme sekä muita viestintämateriaaleja. 
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Vuoden aikana perustettiin erillinen varainhankintajärjestö USA:han, ja sille USD-pank-
kitili. Tämä mahdollistaa verovapaat lahjoitukset Dzikwa Trustin tukemiseksi. 
 
Tilikauden kokonaistuotot olivat 392 533 €, jossa oli pientä kasvua (1%) edelliseen 
vuoteen, ja lähes budjetoitu summa. Zimbabween siirrettiin varoja yhteensä 389 869 
€. Summaan sisältyy metsäprojektiin tarkoitettuja varoja 19 820 € ja kummien antamia 
kummilasten lahjarahoja, yhteensä 11 028 €. Nimenomaan lasten koulutuksen ja hy-
vinvoinnin tukiprojektille kohdistuvia varoja siirrettiin 370 049 €. Tuottojen kehitys ja 
rakenne selviävät oheisista kuvioista.  
 
Yhdistyksen kulut Suomessa olivat 5 284 €. Yhdistyksen toiminnan alijäämä oli 9 121 
€, minkä jälkeen yhdistyksen oma pääoma on 7 047 €. Tämä on alle hallituksen aset-
taman tavoitteen, 10 000 €, joten tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota vuonna 
2022. Tämän lisäksi taseeseen on kirjattu siirtovelkana 6 256 €, joka koostuu etukäteen 
vuodelle 2021 maksetuista jäsen- ja kummimaksuista sekä USA:n toiminnan käynnis-
tämistä varten saadusta lahjoituksesta. Koska yhdistyksen tavoitteena ei ole kasvattaa 
omaa pääomaa, on luonnollista, että se tekee joko pientä ylijäämää tai alijäämää vuo-
sittain. 
 

 
 
 
Rahoituksen kehittyminen 
Maksetut lapsikohtaiset kummimaksut pysyivät samalla tasolla verrattuna edelliseen 
vuoteen.  
 
Maksut vuonna 2021 olivat 

 Jäsenmaksu   40 € 
 yleiskummimaksu  180 € 

Kummimaksut 
 ala-aste   420 €  
 yläaste  540 €   
 lukio   720 € 

 
Vuoden lopussa ohjelmassa oli mukana 25 lasta, joilla ei ollut nimettyä maksavaa kum-
mia. 
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Jäsenmaksuja kertyi 12 920 €, missä oli laskua edellisestä vuodesta. Myös yleiskummi-
maksujen tuotto, 17 378 €, laski jossain määrin. 
 
Ruokaohjelman tukemiseen kerättiin 33 019 €. Saimme ruokailun tukeen useita mer-
kittäviä lahjoituksia niin Suomesta kuin Kanadasta. Metsänistutus- ja ruokaturvahank-
keen aktiivinen vapaaehtoinen Jussi keräsi jälleen hankkeen toiminnoille merkittävästi 
tukea 20 570 €. 
 
Kansan Sivistysrahasto myönsi yhdistykselle 6 000 €:n apurahan Dzivarasekwan syrjäy-
tymisvaarassa olevien tyttöjen voimaannuttamiseen ja käytännön taitojen koulutukseen. 
Tällä toiminnalla on saavutettu hienoja tuloksia jo useiden vuosien ajan. 
 
Saimme uskolliselta tukijalta Saksasta 25 000 €:n lahjoituksen toiminnan yleisrahoituk-
seen. Lisäksi saimme terveydenhoitoavustuksiin 3 600 € saksalaiselta tukiyhdistykseltä 
Harare e.V:ltä, kuten monena vuotena aikaisemminkin. Sama yhdistys tuki myös lasten 
jalkapalloharrastusta 1 540 €:lla. 
 
Espoon yhteislyseon lukion ja Munkkiniemen yhteiskoulun oppilaat keräsivät päivätyö-
keräyksellään merkityksellisen 5 529 € lahjoituksen. 
 
Oili Wuolteen syntymäpäiväkeräys ja muutamat muut merkkipäivälahjoitukset tuottivat 
lisäksi upeat 14 336 €.  
 

 
 
 
Useat järjestöt ja niiden jäsenet tukevat toimintaamme monella tavalla, sekä kummeina 
että lahjoittajina. Näihin tukijoihin kuuluvat esimerkiksi Helsingin Vapaamuurarit, Odd 
Fellow -veljeskunta ja sen naisjärjestö, Rotaryt sekä eräät säätiöt ja vapaamuotoiset 
kummirenkaat.  
 
Yhdistyksen GBP-pankkitili Iso-Britanniassa antaa verotushyödyn sikäläisille lahjoitta-
jille. Tälle tilille (NatWest UK) on vuoden aikana saatu lahjoituksina 10 383 € ja sieltä 
on siirretty varoja Dzikwa Trustille Zimbabween 11 818 €:n arvosta. 
 
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 
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Yhdistyksen viestintää ovat vuoden aikana hoitaneet Oili Wuolle, Maria Ainamo-Mc Do-
nald ja Risto Heikkinen. Viestinnän osalta tiivistettiin yhteydenpitoa Zimbabween ja so-
vittiin käytännöistä, joiden kautta toimintakeskuksen henkilökunta lähettää erityisesti 
uutta ja ajantasaista kuvamateriaalia Suomeen viestinnän tiimille. 
 
Kummikirjeet ovat yhdistyksen keskeisin viestinnän väline, lisäksi yhdistyksen toimin-
nasta viestitään sosiaalisen median kanavissa, Facebookissa (www.facebook.com/zim-
babwenlapset/) ja Instagramissa www.instagram.com/dzikwatrust/. Yhdistyksen verk-
kosivut löytyvät osoitteesta www.zimbabwenlapset.org. Kummeille ja jäsenille lähetet-
tiin vuoden aikana 6 varsinaista kummikirjettä sähköpostitse. Facebookin seuraaja-
määrä on nyt n. 1 600. 
 
Yhdistyksen vapaaehtoinen ja kummi Anja Jyrkilä on tukenut toimintaa merkittävästi 
huolehtimalla sekä vuonna 2020 että 2021 tehtyjen lasten haastattelujen ja kuulumis-
ten lähettämisestä kummeille.   
 
Hallinto 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.4.2021. Kokouksen fyysinen paikka oli Ulvilantie 
19 d A 26, mutta kokoukseen oli mahdollista osallistua koronan vuoksi etäyhteyden 
kautta. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2020, myönnettiin hallitukselle 
vastuuvapaus, valittiin yhdistyksen hallitus ja vahvistettiin lopullisesti talousarvio vuo-
delle 2021.  
 
Hallitus vuonna 2021:  
Kaisa Leikola (pj) 
Pirita Mikkanen (vpj) 
Oili Wuolle (pääsihteeri) 
Maria Ainamo-McDonald 
Risto Heikkinen 
Varajäsenet: 
Sarianna Leporanta (sihteeri) 
Thomas Djupsjö 

Yhdistyksen rahastonhoitajana ja jäsenrekisterin hoitajana on toiminut Marikaisa Nis-
kanen. Hallitus on kokoontunut 8 kertaa, valtaosa kokouksista on pidetty koronapan-
demiasta johtuen etäkokouksina. 
 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 12.12.2021 Partioasemalla Töölössä hybri-
dinä, eli kokouksessa oli läsnä henkilöitä sekä paikan päällä että etäyhteyksien välityk-
sellä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 ja 
vahvistettiin kummi- ja jäsenmaksut. 
 
Maksut vuonna 2022 ovat: 

 jäsenmaksu 40 € 
 yleiskummimaksu  180 € 

Kummimaksut 
 ala-aste  420 € 35/kk  
 yläaste 540 €  45/kk  
 lukio  720 €  60/kk 

 
 
Tilintarkastajana vuonna 2021 on toiminut KHT Risto Ekholm BDO Oy:stä ja varalla on 
tilintarkastusyhteisö BDO. 
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TULOSLASKELMA 2021    

  2021  2020 

Varsinaisen toiminnan tuotot    

 Kummimaksut     191 509,99 €     178 848,93 €  

 Yleiskummimaksut       17 378,00 €      18 633,00 €  

 Terveydenhoitoavustukset         8 850,00 €        7 697,00 €  

 Ruoka-avustukset       33 018,50 €      42 476,61 €  

 Harrastustoim. Avustukset         1 540,00 €        2 171,80 €  

 Muut avustukset       60 386,95 €      59 581,34 €  

 Avustukset UK-tukijoilta       10 382,84 €        9 501,46 €  

 Lahjat lapsille       11 027,65 €      12 415,00 €  

Summa tuotot     334 093,93 €     331 325,14 €  

     
Varsinaisen toiminnan kulut ja siirrot    

 Siirrot Dzikwalle     338 483,41 €     327 940,00 €  

 Siirrot UK tililtä       11 817,70 €      10 218,29 €  

 Siirrot opiskelijoille         8 720,10 €      11 271,74 €  

 Siirrot lahjat lapsille       11 027,65 €      12 415,00 €  

 Summa siirrot lapsiprojekteille     370 048,86 €     361 845,03 €  

     

 Matkakulut Suomi              56,00 €             50,80 €  

 Hallintokulut         5 227,76 €        6 355,80 €  

 Summa toimintakulut Suomi         5 283,76 €        6 406,60 €  

Summa kulut     375 332,62 €     368 251,63 €  

Varsinaisen toiminnan tuotto-/ kulujäämä 

-           41 238,69 
€   

-       36 926,49 
€  

     
Varainhankinnan tuotot    

 Jäsenmaksut       12 920,00 €      14 580,00 €  

 Omatoim varainhak, kalenteri            795,00 €        1 133,00 €  

 Erikoisavustukset ja tapahtumat       24 154,25 €      21 568,85 €  

 Lipaskeräys                   -   €                  -   €  

Summa tuotot       37 869,25 €      37 281,85 €  

     
Varainhankinnan kulut ja siirrot    

 Varainhankinnan kulut** -       6 501,42 €   -    3 461,65 €  

Varainhank. Tuotto-/ kulujäämä      31 367,83 €     33 820,20 €  

     
Erillishanke metsä ja ympäristö    

 Avustukset metsäprojektille       20 570,00 €      19 618,00 €  

 Siirrot metsäprojektille       19 820,00 €      19 618,00 €  

Summa metsäprojekti           750,00 €                  -   €  

     
Tilikauden ylijäämä -      9 120,86 €   -   3 106,29 €  

     
Rahasiirrot Zimbabween yhteensä     389 868,86 €     381 463,03 €  

Kaikki rahatulot     392 533,18 €     388 224,99 €  
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TASE 31.12.2020

2021 2020

VASTAAVAA

Lyhytaikaiset saamiset

Siirtosaamiset 2 830,00 €         2 560,00 €     

Nordea FIN 6 840,74 €         19 172,32 €   

Natwest UK 864,96 €            5 375,93 €     

Truist USA 3 015,19 €         

Vastaavaa yhteensä 13 550,89 €      27 108,25 € 

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Edellisten kausien yli-/ alijäämä 16 168,25 €       19 274,54 €   

Tilikauden yli-/ alijäämä 9 120,86 €-         3 106,29 €-     

Oma pääoma yhteensä 7 047,39 €         16 168,25 €   

Vieras pääoma

Ostovelat 248,00 €            

Siirtovelat 6 255,50 €         10 940,00 €   

Vastattavaa yhteensä 13 550,89 €      27 108,25 € 

Tilien erittely
Siirtosaamiset
-Vuonna 2022 maksetut vuoden 2021 jäsenmaksut 40,00 €                
-Vuonna 2022 maksetut vuoden 2021 kummimaksut 2 790,00 €          

2 830,00 €          
Ostovelat
-tilintarkastuslasku vuodelle 2021, päivätty 31.12.2022 248,00 €             

Siirtovelat
-Kummimaksut vuodelle 2022 840,00 €             
-jäsenmaksut vuodelle 2022 80,00 €                
-Lahjoitus varainhankinnan käynnistämiseksi USA:ssa, käyttämättä 5 335,50 €          

6 255,50 €          
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NÄIN VOIT TUKEA TOIMINTAAMME ORPOLASTEN HYVÄKSI 

Pankkitili: Zimbabwen Lapset 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  
 
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 2022 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 ja e-oppiminen  VIITE 1180 
 Yleislahjoitus ja toimintakeskus  VIITE 1070 
 Metsänistutus ja ympäristö  VIITE 1135 
 Lahja omalle kummilapsellesi VIITE 1203 
 Edu4Talent jatko-opiskelijat  VIITE 2530 

 
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.zimbabwenlapset.org  
Facebook:   www.facebook.com/zimbabwenlapset 
Instagram:  www.instagram.com/zimbabwechildren/  
Youtube-videoita haulla Dzikwa Trust 
 
Rahankeräyslupa RA/2019/355 on voimassa 1.5.2019 – 30.4.2024 koko Suomen alueella 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 


