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      V U O S I K E R T O M U S   2020 
             – Kummitoiminnan 34. vuosi – 

 
 
 
 
1. JOHDANTO 
 
Vuosi 2020 oli Keniassa luonnon olosuhteista ja koronapandemiasta johtuen hyvin poikkeuksellinen.   
 
Alkuvuodesta maata kurittivat aavikkoheinäsirkat, jotka levisivät sankoin joukoin Keniaan ja söivät kaiken  
tielleen osuneen vihreän. Ilmastonmuutos aiheutti yhtäällä kuivuutta, toisaalla rankkasateita ja tulvia.   
Vuonna 2020 saatiin 2-3 sadon sijasta vain yksi sato, seurauksena elintarvikepula ja hintojen kallistuminen. 
 
Ensimmäiset koronavirustartunnat Keniassa todettiin maaliskuun puolivälissä. Hallitus määräsi 15.3.2020  
kaikki maan oppilaitokset suljettaviksi. Koulujen 2. lukukauden piti alkaa ensin kesä- ja sitten syyskuussa.  
Lukukausi pääsi alkamaan vasta lokakuussa, jolloin 3. lukukausi siirtyi tammikuulle 2021. Niin peruskoulun  
kuin lukion päättökokeet siirtyivät marraskuulta 2020 maalis-huhtikuuhun 2021. 
 
Oppilaitosten avaamiselle asetettiin erityisvaatimuksia (hengityssuojaimet, etäisyys ts. väljemmät tilat, käsien 
pesu ts. pesupiste), jotka heijastuivat opiskeluun ja kustannuksiin.  
 
Lastenkodissa pandemia merkitsi henkilökunnan työvuorojen järjestelyjä ja yli 50-vuotiaiden kotiin jäämistä 
sekä vierailukieltoa ja lasten eristämistä turhilta kontakteilta. Yhdistyksen tietojen mukaan ei kukaan lasten-
kodin lapsista (koulukatkon aikana lähes 220) tai henkilökunnasta saanut koronatartuntaa. 
 
Valtakunnallinen, valtion yhteistyökumppaniksi hyväksymä yhdistys Child Welfare Society of Kenya (CWSK)   
ja Kenian hallitus eivät onnistuneet ratkomaan syksyllä 2019 alkaneita erimielisyyksiään. Sen seurauksena  
henkilökunta ei saanut palkkojaan eikä lastenkoti rahaa käyttömenoihinsa koko vuonna 2020.   
 
Koronapandemiasta ja rahoituskriisistä johtuen yhdistys lähetti varoja lastenkodin ja huoltajaperheiden (87) 
välttämättömiin hankintoihin. Rahaa käytettiin ensisijaisesti ruokaan, mutta myös pakollisiin menoihin kuten 
sähköön, veteen ja terveydenhoitoon. Lastenkodin henkilökuntaa (27) muistettiin jouluna pienellä tuella. 
 
2. HALLITUS, TYÖRYHMÄT JA SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 
 
2.1 Hallitus 2020 
• Ari Parkkola, Hämeenlinna, puheenjohtaja, jäsen 
• Hanna Rinkineva, Espoo, varapuheenjohtaja, jäsen  
• Anne Rasskasov, Helsinki, jäsen 
• Keijo Viitaharju, Helsinki, jäsen 
• Lea Metsä, Helsinki, kummisihteeri, jäsen 
• Olli Fabricius, Helsinki, taloudenhoitaja, jäsen 
• Riikka Pylvänen, Helsinki, jäsen 
• Seppo Kulpakko, Hattula, jäsen 
 
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Anna-Liisa Jarkko. Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana kymmenen (10) 
kertaa. Pääosa kokouksista pidettiin etäkokouksina. 
 
2.2 Kirjanpito ja tilintarkastus 
Kirjanpitäjänä toimi Kristiina Inkeröinen Lammin Tili- ja Toimistopalvelut Oy:sta. Olli Fabricius teki rahasiirrot 
Keniaan ja vastasi laskujen maksuista. 
 
Tilintarkastajaksi tilivuodelle 2020 valittiin HT Aulikki Vuorela, toiminnantarkastajaksi KTM Matti Hukka ja  
varatilintarkastajaksi HT Pekka Siltala. 
 
2.3 Työryhmät ja tehtävät 
Vuodeksi 2020 ei muodostettu erillisiä työryhmiä. 
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2.4 Vapaaehtoiset ja harjoittelijat 
Hanna Rinkineva huolehti lastenkotiin lähtevien vapaaehtoisten ja harjoittelijoiden opastamisesta ja piti 
heihin yhteyttä. 
 
Marja Turunen matkusti vapaaehtoiseksi työntekijäksi tammikuun lopussa ja palasi Suomeen maaliskuussa. 
 
LAB-harjoittelijoina lastenkodille lähtivät Aino Kosonen (sairaanhoito) ja Niilo Peltola (sosiaaliala) maaliskuun 
alussa. He joutuivat koronapandemian vuoksi keskeyttämään harjoittelun ja palaamaan takaisin kuun  
lopussa. (Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu yhdistyivät 1.1.2020 LAB-ammatti-
korkeakouluksi.) 
 
2.5 Kevätkokous 
Sääntömääräinen kevätkokous siirrettiin koronarajoitusten takia syksyyn. Kokous pidettiin 5.9.2020  
Hämeenlinnassa. Läsnä oli 6 jäsentä, 1 kannattajajäsen, 2 kummia ja 1 vierailija. 
 
2.6 Syyskokous 
Syyskokous järjestettiin 4.12.2020 kokoontumisrajoituksista johtuen sähköpostikokouksena. Siihen  
osallistui 13 jäsentä, 1 kannattajajäsen ja 1 vierailija. 
 
Kokous päätti vuoden 2021 jäsenmaksut seuraavasti: 
• Jäsenmaksu, varsinainen jäsen  35 € / vuosi 
• Jäsenmaksu, kannattajajäsen  70 € / vuosi 
• Jäsenmaksu, opiskeleva kannattajajäsen 35 € / vuosi 
 
Kokous päätti vuoden 2021 kummimaksujen suuruudeksi: 
• Esikoululaisen kummimaksu  210 € / vuosi 
• Peruskoululaisen kummimaksu  405 € / vuosi 
• Lukiolaisen kummimaksu   630 € / vuosi 
 
2.7 Toiminnan kulut ja rahoitus 
Nakurun lapset ry:n toiminnan kulut katetaan kummimaksuilla, lahjoituksilla, jäsenmaksuilla ja varainhankinnal-
la. 
 
Vuonna 2020 tuotot olivat 243 837,04 euroa ja kulut 201 186,40 euroa. Tuotoista 222 012,04 euroa oli rahan-
keräysluvan mukaista tuottoa. Tulos jäi 42 650,69 euroa ylijäämäiseksi. 
 
 
3. JÄSENYYDET JA OSALLISTUMISET 
 
Nakurun lapset ry on kehitysyhteistyön kattojärjestö Fingo ry:n jäsenjärjestö.  
 
Maailma kylässä -festivaali 2020 peruttiin koronapandemiasta johtuen. 

 
4. JÄSENTIEDOTUS JA VIESTINTÄ 
 
4.1 Jäsentiedotus 
Kummisihteeri Lea Metsä tiedotti sisäisesti 11 jäsenkirjeellä, jotka lähetettiin sähköpostitse tai kirjeinä. 
 
Kummeille postitettiin maaliskuun alussa 71 kummilasten kirjettä. Postiyhteys Keniaan katkesi 16.4.2020  
loppuvuodeksi. 
 
Kummit lähettivät 90 tervehdystä ja joitakin rahalahjoja lapsilleen helmikuussa, kummimatkalaisten mukana. 
Joulukuussa he muistivat 76 kummilastaan henkilökohtaisella rahalahjalla ja lahjoittivat mahtavan summan,  
yli 6500 euroa joulurahaa muille lastenkodin 140 lapselle. 
 
4.2 Kotisivut ja Facebook 
Anne Rasskasov vastasi ulkoisesta tiedottamisesta. Nakurun lapset ry:n tärkein tiedotuskanava ovat kotisivut 
osoitteessa www.nakurunlapset.fi.  
 
Kotisivujen uudistus saatiin päätökseen. Sisällöstä vastasi yhdistys ja sen tuotti WordPress-pohjalle Pikku  
Apuri Oy. Työstä maksettiin 2480 euroa ja se saatiin valmiiksi keväällä. Uudet sivut otettiin käyttöön 19.5.2020. 
Ne toimivat myös mobiililaitteissa. 
 

about:blank
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Kotisivuja hallinnoi Pilvia Oy, joka vaihtui toukokuussa Zoner Oy:ksi. – Kotisivujen sekä sähköpostin ja domainin 
”nakurunlapset.fi” (siirtyivät myös Zoner Oy:lle) kustannukset ovat noin 500 euroa vuodessa. 
 
Nakurun lapset ry:llä on myös sosiaalisessa mediassa omat Facebook-sivunsa. 
 
 
5. KUMMITOIMINTA 
 
5.1 Perustietoja 
Kummitoiminta on Nakurun lapset ry:n ydintoimintaa. Kummilasten kouluttamiseen yhdistys kerää kummeilta 
kummirahaa (koululaiset) tai opintotukea (opiskelijat) omille tileilleen. Niin kummiraha kuin opintotuki lähetetään 
lyhentämättömänä suoraan lastenkodin tileille Nakurussa ja käytetään kummilasten kuluihin. 
 
Vuonna 2020 varsinaisista jäsenistä siirtyi kannattajajäseniksi 6, lopetti 5 ja kuoli 2. Uusia varsinaisia jäseniä ja 
saatiin 11, kummeja 12. 
 
Kummisuhteita päättyi 8 (kummin kuoleman johdosta 3) ja uusia solmittiin 20: 14 uusien (12 uutta sekä 2 van-
haa kummia) ja 6 kumminsa menettäneiden lasten kanssa (3 uutta sekä 3 vanhaa kummia). 
 
Kannattajajäsenistä menehtyi 1, uusia saatiin 6. 
 
Vuoden 2020 lopussa Nakurun lapset ry:llä oli 331 jäsentä, joista henkilöjäseniä 252, yhteisöjäseniä 25  
(kummeja 27) ja kannattajajäseniä 54. 
 

Vuosi 2018 Vuosi 2019 Vuosi 2020 
Jäseniä Kannattaja- 

jäseniä 
Jäseniä Kannattaja- 

jäseniä 
Jäseniä Kannattaja-

jäseniä 
295 54 278 49 (50)*  277 54 

* tarkistettu luku (aikaisempi suluissa) 
 
Koulujen 1. lukukausi alkoi normaalisti tammikuussa 2020, mutta loppui hieman etuajassa 15.3.2020.   
2. lukukausi pääsi alkamaan asteittain lokakuussa, 3. lukukausi siirtyi tammikuuhun ja kouluvuosi päättyi  
maaliskuussa 2021. Koulujen tuli noudattaa tiukkoja varotoimia. 
 
Koulua käyviä kummilapsia oli joulukuun 2020 lopussa 216, joista tyttöjä 143 ja poikia 73. Heistä peruskoulun 
päättää 2021 puolella 17 ja lukion 26. 
 

Vuosi 2018 Vuosi 2019 Vuosi 2020 
Esi-

koulu 
Perus-
koulu 

Lukio Yht. Esi-
koulu 

Perus-
koulu 

Lukio Yht. Esi-
koulu 

Perus-
koulu 

Lukio Yht. 

4 141 79 224 0 132 80 212 2 121 93 216 
 
Pandemia viivytti lukiosta 2019 valmistuneiden opiskelupaikkojen saantia. Kymmenestä (10) nuoresta opiskelu- 
paikan sai vain 2. 
 
Opiskelijoiden elämään oppilaitosten sulkeminen, heikot mahdollisuudet opiskella etänä ja mm. liikkumisrajoi-
tukset vaikuttivat paljon. Opiskelija-asuntoloista oli muutettava kalliimpiin hosteleihin. Nairobissa ja Eldoretissa 
asuvat eivät voineet palata kotiseudulleen ennen kuin heinäkuussa, jolloin matkustus taas sallittiin. Yhteyden-
pito lastenkotiin jäi pääosin puhelinsoittojen varaan. Yhdistyksellä oli aika ajoin melko epäselvä käsitys opiskeli-
joiden tilanteesta. 
 
Myös muita oppilaitoksia pyrittiin avaamaan lokakuussa, lyhyellä varoitusajalla ja samoin turvallisuusehdoin  
kuin kouluja. Opiskelu käynnistyi osassa yliopistoja, teoreettisissa aineissa. Sen sijaan käytännön harjoitustöitä 
vaativa koulutus saattoi alkaa vasta vuodenvaihteen jälkeen (2021). 
 
Niin lastenkodille kuin yhdistykselle oli epäselvää missä vaiheessa opiskelevien kumminuorten opinnot olivat 
lokakuussa. Siksi jokaiselle kumminuorelle viestittiin, että häneltä edellytetään uutta opintorahahakemusta.  
Se oli opiskelijoille haasteellista, sillä oppilaitosten uusien kustannusten selvittäminen vei aikansa ja jatkamaan 
piti ilmoittautua noin viikossa. Se oli haasteellista myös yhdistykselle, jonka piti varmistaa opiskelijan opintotuki, 
kummilta ja/tai muista lähteistä. – Opintotukea lähetettiin syys-joulukuussa 28 nuorelle. 
 
Opiskelijoita oli joulukuun 2020 lopussa 62. Heistä opiskelupaikkaa odotti 9 (mukana 1 lukion vuonna 2018 
päättänyt). Monen opintojen jatkuminen siirtyi vuoden 2021 puolelle. 
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Vuosi 2018 Vuosi 2019 Vuosi 2020 

Amm. 
oppilaitos 

Korkea-
koulu 

Yht. Amm. 
oppilaitos 

Korkea-
koulu 

Yht. Amm. 
oppilaitos 

Korkea-
koulu 

Yht. 

44 22 66 48 23 71 34 19 53 
 
Ammattiin valmistui tai tutkinnon suoritti 2 nuorta (lastenkodin vahvistus puuttuu).  
 

Vuosi 2018 Vuosi 2019 Vuosi 2020 
Muu* Certifi-

cate 
Diplo-

ma 
BA** Muu Certifi-

cate 
Diplo-

ma 
BA Muu Certifica-

te 
Diplo-

ma 
BA 

0 6 3 2 4 10 4 5   1 1 
*alempi kuin Certificate (hitaat oppijat ammatillisissa oppilaitoksissa), ** Bachelor 
 
Yhdistyksen toiminnan aikana ammattiin on valmistunut tai suorittanut tutkinnon 199 nuorta. 
 
5.2 Varainhankinta ja käyttö 
Yhdistys keräsi kummitoiminnalla yhteensä 222 012 euroa. 
 
Kummit maksoivat koululaisille 154 672 euroa, josta 43 548 euroa on vuoden 2021 kummirahaa.  
 
Kuukausilahjoittajilta (10) saatiin 6 316 euroa, taksvärkkilahjoituksina 2 730 euroa sekä muita lahjoituksia  
25 919 euroa. Muihin lahjoituksiin sisältyi mm. ruokarahakeräyksen 16 780 euroa. 
 
Kummit maksoivat opiskelijoille 28 714 euroa opintotukena ja rahalahjoina. Yleislahjoituksina opiskelijoille  
saatiin 3 660 euroa. 
 
Lisäksi yhdistys sai ottaa vastaan kannattajajäsen Yrjö Savolaisen testamenttilahjoituksena 10 000 euroa  
joulukuussa. 
 

Vuosi Koululaisille Opiskelijoille Kuukausi-
lahjoitukset 

Taksvärkki Muut lahjat ja 
lahjoitukset 

Yhteensä 

2018 101 429 81 303 1 750  3 116 5 324 192 922 
2019   99 639 58 825 4 190 3 146 6 440 172 240 
2020  154 673 32 374 6 316 2 730       25 919 222 012 

 
Rahankeräyslupa (RA/2017/1276) on voimassa vuoden 2022 loppuun. 
 
Yhdistys rahoitti kummitoiminnalla lastenkotia yhteensä 191 852 eurolla: kummilasten koulukuluihin sekä  
lastenkodin ja huoltajaperheiden menoihin käytettiin 167 020 euroa ja opiskelijoita tuettiin 24 831 eurolla. 
 
Koululaisten 1. lukukautta varten lastenkotiin lähetettiin tammikuun alussa 30 536 euroa. 
 
Koska lastenkoti ei saanut kattojärjestönsä kautta varoja päivittäisiin kuluihin, se kamppaili suurissa talous-
vaikeuksissa jo helmikuussa. Kun lapset palasivat maaliskuussa sisäoppilaitoksista ja päiväkouluista lasten- 
kotiin, ahdinko lisääntyi. Myös varattomat huoltajaperheet olivat vaikeuksissa, kun ruuan hinta kallistui  
ja työmahdollisuudet pandemiasta johtuen loppuivat. 
 
Yhdistyksen hallitus päätti helmi-huhtikuussa auttaa lastenkotia ja huoltajaperheitä yhteensä 16 014 eurolla.  
 
Koululaisten kesäkuussa alkavaksi ilmoitettua 2. lukukautta varten lähetettiin toukokuussa 34 846 euroa.  
Kun pandemia jatkui ja lukukauden aloitus peruuntui, hallitus päätti poikkeuksellisesti kohdentaa kummirahaa 
lastenkodin ja varattomien huoltajaperheiden välttämättömiin ruoka- ym. kuluihin. 
 
Syyskuun alussa lähetettiin 20 000 euroa, edelleen lastenkodin ja huoltajaperheiden ruokaan, mutta myös  
kouluasuihin ja terveydenhoitomaksuihin.  
 
Lokakuussa täydennettiin jäljellä ollutta kummirahaa 27 595 eurolla 2. lukukauden koulukuluihin. Marras- 
kuussa lähetettiin lisäraha 7 425 euroa, koululaisille ja lastenkodin ruokaan. 
 
Ennen joulua lastenkotiin lähetettiin 29 000 euroa, josta tammikuussa alkavan 3. lukukauden kuluihin  
18 138 euroa, ruokaan 2 679 euroa, joululahjarahoiksi lapsille 5 638 euroa ja joulurahaksi henkilökunnalle  
2 545 euroa. 
 
Opintoja tuettiin helmi-, loka- ja joulukuussa yhteensä 23 731 eurolla. 
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5.3 Kiitoksemme 
Lastenkoti ei olisi selvinnyt vuoden 2020 välttämättömistä menoista, noin 3000 euroa kuukaudessa, ilman  
erillistä apua. Pyyntöömme tuesta vastattiin kevätkesällä todella hienosti: keräys tuotti huimat yli 16 000 euroa. 
Yhdistys pystyi tukemaan lastenkotia, huoltajaperheitä ja opiskelupaikkakunnille eristyksiin jääneitä opiskelijoita 
välttämättömien kulujen osalta. Lämpimät kiitoksemme kaikille keräykseen osallistuneille lastenkodin lasten 
puolesta. 

 
Kiitämme myös upeasta joululahjarahasta lastenkodille, sillä keräys joulukuussa tuotti henkilökohtaisten  
lahjojen lisäksi kaikille lapsille yhteisesti 6 825 euroa. Lastenkodin henkilökunta ei ollut saanut palkkojaan  
vuoteen. Lähetimme siksi jouluna 21 vakituiselle työntekijälle 2 227 euroa (14 000 KES/henkilö) ja 6 määrä-
aikaiselle työntekijälle 318 euroa (7 000 KES/henkilö). 
 
5.4 Muuta 
Kummimatka ja muut kevään vierailut lastenkotiin ehdittiin toteuttaa ennen kuin matkustusta Keniaan ja liikku-
mista Keniassa rajoitettiin. Syksyksi suunniteltu vierailu ei toteutunut. Matkakulut olivat yhteensä 2 200 euroa. 
 
Kummimatkalle 13–22.2.2020 osallistui kummisihteerin johdolla 10 henkilöä. 
 
Muut Kenian matkat 
– Lea Metsä jäi kummimatkan jälkeen lastenkodille viikoksi 22–29.2.2020 
– Ari Parkkola vieraili Nakurussa 28.2.–14.3.2020 
 
 
6. TALOUSYHTEENVETO 
 

TUOTTO Euroa % kerätyistä varoista 
Kummirahat, opintorahat ja lahjoitukset 222 012,04             91,1 
Jäsenmaksut  11 825 ,00 4,8 
Testamenttilahjoitus  10 000,00 4,1  

Yhteensä               243 837,04            100,0  
KÄYTTÖ   

Lastenkotiin            – 191 851,60              78,7 
Hallinto                – 9 334,75 3,8 

Yhteensä            – 201 186,35              82,5 
 
Hallintokulut olivat 9 334 euroa. Hallintokulut sisältävät mm. kotisivujen tuottamiskustannukset, kotisivujen ja 
kummisihteerin s-postin käyttökulut sekä alkuvuoden vierailujen kustannukset. 
 
Nakurun lapset ry:n tilinpäätös 2020 osoittaa tilikaudella 42 650,69 euroa ylijäämää. Ylijäämä muodostuu  
vuoden 2020 puolella maksetusta käyttämättömästä 2021 kummirahasta 25 410 euroa, testamenttilahjoi- 
tuksesta 10 000 euroa sekä käyttämättömistä muista lahjoituksista.  
 
Muita lahjoituksia on käytetty myös opiskelijoiden hyväksi. Poikkeuksellisen vuoden 2020 aikana tarve oli  
kuitenkin vähäisempi. Lahjoitukset odottavat opintojen jatkumista. 
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