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1.

2021

YLEISTÄ
Vuosi 2021 on Nakurun lapset ry:n 35. toimintavuosi. Sitä vaikeuttaa koronavirus, joka todettiin maaliskuussa
2020 myös Keniassa ja on ollut leviämisvaiheessa syksyn.
Nakurun lapset ry harjoittaa kummitoimintaa ja rahoittaa Nakurussa Länsi-Keniassa sijaitsevan Arap Moi lastenkodin vastuulla olevien kummilasten koulunkäyntiä ja perustarpeita.
Yhdistys ja lastenkoti tekevät yhteistyötä vuonna 2018 sovituilla tavoilla, voimavarojensa puitteissa. Lastenkodin
taustajärjestö on Child Welfare Society of Kenya (CWSK).
Kummitoimintaa ohjaa lapsen etu ja turvallisuus. Niin yhdistyksen jäsenet ja yhteistyökumppanit kuin työharjoittelijat sekä vapaaehtoistyöntekijät noudattavat suomalaisten kummilapsijärjestöjen eettistä säännöstöä sekä yhdistyksen lastensuojeluohjetta.
Nakurun lapset ry on Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry:n jäsenjärjestö.

2.

TILANNE KENIASSA
Vuosi 2020 oli hyvin haasteellinen kolmesta syystä:
Loppuvuodesta 2019 Kenian hallitus jäädytti järjestön CWSK kautta lastenkodeille tarkoitetut varat. Syynä
korruptioepäilyt järjestön ylimmässä johdossa. Koska neuvotteluissa ei saavutettu sopua, Arap Moi lastenkodilla ei ollut rahaa ruokaan, sähköön, veteen tms. Nakurun lapset ry lähetti varoja kummilasten välttämättömimpiin kuluihin (ruoka, terveys).
Aavikkoheinäsirkat levisivät sankoin joukoin pohjoisesta Keniaan ja söivät kaiken tielleen osuneen vihreän.
Ilmastonmuutos aiheutti yhtäällä Keniaa kuivuutta, toisaalla rankkasateita ja tulvia. Vesi huuhtoi kylvetyt siemenet mennessään ja 2-3 sadon sijasta saatiin vuonna 2020 vain yksi sato. Elintarvikkeista tuli pula ja niiden hinnat kallistuivat.
Koronaviruksesta aiheutui runsaasti rajoituksia ja taloudellisia ongelmia. Kummilasten ja -nuorten elämässä
pandemia näkyi opetuksen keskeytyksenä ja muutoksina: 2. lukukautta ei voitu järjestää touko-heinäkuussa,
vaan vasta loka-joulukuussa 2020; 3. lukukausi siirtyi alkamaan tammikuussa 2021. Oppilaitosten avaamiselle
asetettiin erityisvaatimuksia (hengityssuojaimet, etäisyys ts.väljemmät tilat, käsien pesu ts. pesupiste), jotka
heijastuivat opiskeluun ja kustannuksiin.
Vuonna 2021 pitäisi selvitä miten lastensuojelu Keniassa järjestetään ja jatkaako hallitus yhteistyötä Child
Welfare Society of Kenya’n kanssa. Päätökset voivat vaikuttaa Arap Moi -lastenkodin toimintaan.
Koronapandemian kestoa ja seurauksia vuonna 2021 on mahdotonta ennakoida. Tiedämme, että Kenian tekeillä oleva koulu-uudistus saa lopullisen muotonsa ja aikataulunsa vuonna 2021. Ja vain, että uuden kouluvuoden
pitäisi alkaa heinäkuussa 2021.

3.

KUMMITOIMINTA, koululaiset
Vuoden 2021 alussa kummilapsia on 217: esikoulussa (Preprimary) 2, peruskoulussa (Primary) 121 ja lukiossa
(Secondary) 94.
Peruskoululaisista päiväkoulua käy 69 ja sisäoppilaitoksissa on 52 (10 v tai vanhempia lapsia). Lukiolaisia taas
on 36 päiväkouluissa ja sisäoppilaitoksissa 58.
Lukion päättää huhtikuussa 26 nuorta, lukioon siirtyy peruskoulusta 17 nuorta heinäkuussa ja peruskouluun
esikoulusta 2 lasta.
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Lastenkotiin lyhentämättömänä lähetettävä kummiraha käytetään kummilasten koulumaksuihin, pakollisiin
kouluasuihin, kirjoihin yms. koulutarvikkeisiin sekä terveydenhuoltoon, ruokaan, hygieniaan ja muihin pieniin
tarpeisiin.
Kummirahan suuruus määritellään laskemalla kaikkien ko. kouluasteella olevien lasten kulut yhteen ja jakamalla
summa lasten lukumäärällä. Päiväkoulua käyvän lapsen kulut ovat hiukan pienemmät kuin sisäoppilaitokseen
siirtyneen. Kummiraha on kuitenkin kaikille kummeille yhtä suuri. Sen riittävyys tarkistetaan vuosittain toteutuneisiin kuluihin perustuen. Viimeksi tarkistus tehtiin lokakuussa 2020.
2020 kummirahasta
Kummirahaa lähetettiin vuodenvaihteessa, tammikuussa 2020 alkaneen kouluvuoden 1. lukukautta varten.
Koulut suljettiin maaliskuussa. Rahalähetys 2. lukukautta varten siirrettiin huhtikuulta toukokuulle. Opetuksen
jatkuminen kesäkuussa kuitenkin peruuntui, vain muutama päivä ennen ilmoitettua aloitusaikaa.
Lastenkodissa asui koulunkäynnin keskeydyttyä 221 lasta (eivät kaikki kummilapsia) tavanomaisen 140 lapsen
sijasta eikä Arap Moi -lastenkoti saanut mistään käyttövaroja. Niin toukokuussa lähetettyä kummirahaa päätettiin sallia käytettävän ruokatarvikkeisiin ja terveydenhoitokuluihin. Myös kummilasten 87 sijoitusperhettä, joissa
varattomilla (vanhat isoäidit, tädit tai sedät) tai työttömiksi joutuneilla huoltajilla ei ollut rahaa ruokaan, saivat
ruoka-apua. Tukea jatkettiin koulujen alkuun lokakuussa.
Loppu 2020 kummiraha, 3. lukukautta varten, käytettiin lokakuussa 2020 alkaneen 2. lukukauden kuluihin.
2021 kummirahasta
Poikkeavan kouluvuoden 3. lukukausi ajoittuu tammi-maaliskuuksi 2021, yhdistyksen toimintavuoden alkuun.
Sen jälkeen toimintavuosi jatkuu uuden kouluvuoden 1. ja 2. lukukausilla.
Kustannukset ovat nousseet Keniassa. Emme kuitenkaan tiedä miten koronapandemia vaikuttaa koulunkäyntiin
ensi vuonna, emmekä kesällä alkavan uuden kouluvuoden kustannuksia. Ei ole riittäviä perusteita muuttaa
kummimaksuja. Tulo- ja menoarvio on siksi laskettu entisten kummimaksujen pohjalta (210/405/630 euroa).



Hallitus esittää kummimaksujen pitämistä entisellään: 210 euroa (esikoulu), 405 euroa (peruskoulu) ja 630
euroa (lukio).
Hallitus esittää myös: kummimaksujen riittävyyteen palataan kevätkokouksessa.

Yhdistyksellä ei ole rahoitusta koululaisten alkavaa 3. lukukautta varten. Kummilapsen koulunkäynti ei jatku,
vaan hänet lähetetään pois, ellei lukukausimaksua makseta ensimmäisten koulupäivien aikana.
Hallitus pyrkii laskuttamaan 2021 kummimaksun heti syyskokouksen jälkeen ja toivoo, että kummit voisivat
maksaa etupainoisesti.
4.

KUMMITOIMINTA, opiskelijat
Vuoden 2021 alussa kumminuoria on 56: yliopistoissa (bachelor) opiskelee 14, ammatillisissa oppilaitoksissa
31, opiskelupaikkaa odottaa 9 ja epäselvä opiskelutilanne on 2:lla.
Opiskelevista 23 saattoi jatkaa syys-lokakuussa. Lähes sama määrä odottaa opiskelun käynnistyvän tammikuussa 2021. Vain 1 nuori sai tiedon opiskelupaikasta vuoden 2020 puolella.
Lukukausien uudelleen järjestely ja oppimäärien täyttyminen on ollut hyvin vaihtelevaa eri oppilaitoksissa.
On tavallista vaikeampaa arvioida opiskelun päättäviä vuonna 2021: yliopistoissa 3, ammatillisissa oppilaitoksissa 15 -?
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Vuonna 2020 sovittua 2-3 vuoden seurantaa valmistuvien nuorten työllistymisestä ei onnistuta toteuttamaan.
Lastenkodin resurssit ovat vähentyneet yhdellä sosiaalityöntekijällä ja koronapandemia on lisännyt yleistä
työttömyyttä entisestään.
Opintotukea opiskelijaa varten lähetetään ainoastaan opintorahahakemuksen perusteella. Hakemuksessa nuori
erittelee pakolliset maksut (lukukausi-, tentti-, harjoittelu- jne.) ja elämiseen tarvittavan rahan (asunto, ruoka,
kulkeminen). Hän toimittaa hakemuksen lastenkodin kirjanpitäjä Chester Omondelle, joka tarkistaa tiedot ja
toimittaa hakemuksen yhdistykselle.
Opiskelijan opinnot jatkuvat varmasti vain, jos kummi maksaa kaikki kulut. Muussa tapauksessa tarvitaan lisärahoitus puuttuvalle summalle. Sen järjestyminen riippuu varainhankinnan onnistumisesta. Opinnot voivat siirtyä
lukukaudella tai jopa vuodella, jolloin kokonaiskulut kasvavat.
Yhdistys pyrkii varmistamaan opiskelijoiden ensimmäisen vuoden rahoituksen, jotta kumminuoret pääsevät
kirjautumaan oppilaitoksiinsa ja saavat opiskeluoikeuden. Samoin yhdistys yrittää rahoittaa nuoren viimeisen
opintovuoden kulut, että hän valmistuisi.
Opiskelupaikan korkeakouluissa saaneita kumminuoria opastetaan hakemaan Kenian valtion edullista opintolainaa. Lainaa haetaan syksyllä, päätös saadaan alkuvuodesta ja raha on käytettävissä seuraavana syksynä.

5.

HALLINTO
Nakurun lapset ry:n jäsenet päättävät yhdistyksen sääntömääräisistä ja tarpeen mukaan strategista ohjausta
edellyttävistä asioista kahdessa kokouksessa. – Kevätkokous on suunniteltu järjestettävän la 24.4.2021 ja
syyskokous la 27.11.2021.
Hallitus järjestää yhdistyksen kokoukset sekä vastaa käytännön kummitoiminnasta sääntöjen ja kokousten
päätösten mukaisesti. Nakurun lapset ry:n sääntöjen mukaan hallituksessa tulee olla vähintään 6 henkilöä.
Hallitus kokoontunee 9 kertaa, tapaamalla tai etäyhteyksillä.
Hallituksessa ovat toimineet: Ari Parkkola (pj), Hanna Rinkineva (varapj), Anne Rasskasov, Lea Metsä (kummisihteeri), Riikka Pylvänen, Olli Fabricius, Keijo Viitaharju ja Seppo Kulpakko.
Erovuorossa ovat Hanna Rinkineva (käytettävissä), Anne Rasskasov, Lea Metsä (käytettävissä) ja Riikka
Pylvänen. Lisäksi Keijo Viitaharju on irtisanoutunut vuoden vaihteessa. – Vuonna 2021 tulisi löytää uusi kummisihteeri.


Hallitus esittää: kaudelle 2021–2022 valitaan varapuheenjohtajaksi Hanna Rinkineva, jäseniksi Lea Metsä
sekä uusina Sirpa Ylikerälä (Hattula) ja Pirjo Jokinen (Naantali).

Hallinnon kulut rahoitetaan jäsenmaksuilla. Kuluja syntyy jäsenistön palveluista kuten kotisivujen ja kummisihteerin sähköpostin ylläpito, kirjanpito, toimisto-, postitus-, kokous-, pankki-, matka- ja muut kulut. Yhdistyksellä
ei ole vuonna 2021 palkka-, toimistotilan vuokra- eikä laitehankintakuluja.


Hallitus esittää jäsenmaksuiksi: jäsenet 35 euroa ja kannattajajäsenet 70 euroa (opiskelijat 35 euroa)

Yhdistyksen laskutus (kummiraha, opintotuki ja jäsenmaksut) on tehty käsin. Käytännössä se tarkoittaa noin
550 erillistä laskua, jotka on sitten lähetetty s-postilla per jäsen/kummi. Laskutusta varten etsitään vuoden 2021
aikana yhdistyksen käyttöön sopivin ohjelma.
Jos koronatilanne sallii, Keniaan tehdään vuonna 2021 kolme seurantamatkaa: vuoden alkupuolella tarkastusmatka koskien Arap Moi -lastenkodin tilinpäätöstä kalenterivuodelta 2020, uuden kouluvuoden vaihtuessa
kummilasten ja opiskelijoiden tilanteen arvioimis- ja päivitysmatka, vuoden loppupuolella seuraavaa toimintavuotta ja kuluja ennakoiva tarkastusmatka. Matkoista korvataan kohtuulliset matkustus- ja asuinkulut.
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6.

TIEDOTUS
Yhdistys lähettää vähintään neljä jäsenkirjettä vuodessa.
Vuonna 2019 uudistetuille kotisivuille (www.nakurunlapset.fi) päivitetään ajankohtaista-osioon uutisia lastenkodista ja yhdistyksen toimista. Sinne linkitetään myös viimeisimmät yhdistystä koskevat tiedostot (vuosikertomus, toimintasuunnitelma, tilinpäätös, tulo- ja menoarvio).
Nakurun lapset ry osallistuu Maailma Kylässä -festivaalille 29.–30.5.2021. Tapahtuma siirtyy Kaisaniemen
puistosta Suvilahteen (Sörnäinen) Helsingissä.

7.

VARAINHANKINTA
Yhdistys hakee uusia kuukausilahjoittajia ja kannattajajäseniä, jotka toimivat ilman henkilökohtaista kummilasta.
Kuukausilahjoituksia ja kannattajajäsenmaksuja tarvitaan erikoisesti opintotuen lisärahoitukseen. Jäsenten
toivotaan markkinoivan lähipiirissään näitä vaihtoehtoja.
Taksvärkkikeräys Arap Moi -lastenkodin hyväksi on yhdistykselle tärkeä lahjoitustapa. Samalla voidaan lisätä
suomalaisten koululaisten Kenia-tietoutta. Kummisihteeri välittää tarvittavaa materiaalia ja tulee pyydettäessä
koululle kertomaan kenialaisista kummilapsista ja heidän koulunkäynnistään. Jäsenten toivotaan välittävän
tietoa tästä mahdollisuudesta sopiville kohderyhmille.
Moni merkkipäivän tai perhejuhlan viettäjä on päätynyt toivomaan vierailtaan aineetonta lahjaa, lahjoitusta
kummilasten hyväksi. Hän saa yhdistykseltä tarkoitukseen oman viitenumeron ja juhlan jälkeen tiedon
kertyneestä rahamäärästä sekä halutessaan listan lahjoittajista. Nämä lahjoitukset ovat yhdistykselle aina
iloinen yllätys.
Yhdistyksen rahankeräysluvan numero on RA/2017/1276. Lupa uusitaan vuoden 2021 aikana.

8.

TYÖHARJOITTELIJAT JA VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT
Koronapandemian takia työharjoittelijat ja vapaaehtoiset työntekijät eivät voi toistaiseksi lähteä Keniaan.
Työharjoitteluun lähtee tilanteen niin salliessa yksi sairaanhoito- ja yksi sosionomiopiskelija LABammattikorkeakoulu Oy:stä (entinen Lahden ammattikorkeakoulu).
Kotisivuille päivitetään, kun vapaaehtoisten työntekijöiden on jälleen turvallista matkustaa.

9.

TULOT JA MENOT
Kummirahaa koululaisille kertyy vuoden 2021 tulo- ja menoarviossa 103 000 euroa. - Kummirahaa
lähetetään kolmessa (3) erässä lastenkodin kummirahatilille Nakurussa: vuodenvaihteessa, kesäkuussa 2021
ja syyskuussa 2021 (lukukausien tahdissa, jaksotus muuttuu).
Opintorahaa opiskelijoille budjetoidaan 60 000 euroa. Opintokuluiksi arvioidaan 72 000 euroa. Muuta rahoitusta
tarvitaan 12 000 euroa. Se katetaan jäsenmaksu- ja lahjoitusvaroin. – Opintotukea lähetetään nuoren opintorahahakemukseen perustuen ja opiskelijakohtaisesti laskettuna kolmessa (3) erässä lastenkodin opintorahatilille
Nakurussa. Lukukausien ajoituksesta tiedetään vasta vuoden alussa ja rahalähetysten jaksotus saattaa muuttua.
Lahjoitusvaroja saataneen 11 000 euroa. Ne kohdennetaan lastenkodille ja opintotukeen.
Jäsenmaksutuloiksi (rahankeräysluvan ulkopuolelle kuuluvia tuottoja) on budjetoitu 12 000 euroa.
Hallinto- ja muut kulut 2021 ovat luokkaa 9 250 euroa.
Tulo- ja menoarvion 2021 loppusumma on 186 200 euroa (vuonna 2020 189 850 euroa).
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