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1. YLEISTÄ     

 
Vuosi 2023 on Nakurun lapset ry:n 37. toimintavuosi.  
 
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, yhteistyökumppanit kuin työharjoittelijat 
ja vapaaehtoistyöntekijät noudattavat suomalaisten kummilapsijärjestöjen eettistä säännöstöä sekä yhdistyksen 
lastensuojeluohjetta. 
 
Nakurun lapset ry on Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry:n jäsenjärjestö. 
 
Koronan aiheuttamien muutosten jälkeen vuonna 2023 palataan kouluvuoden ja lukukausien osalta normaaliin 
aikatauluun. Lukuvuoteen kuuluu kolme lukukautta alkaen tammikuusta. 
 

2. KUMMITOIMINTA, koululaiset 
 
Koulua käyviä kummilapsia on vuoden 2023 alussa 141. Heistä peruskoulussa (Primary) on 62 ja lukiossa (Se-
condary) 79. Koulunkäynti on keskeytyksissä 10 kumminuorelta.  
 
Lukion aloittaa 27 lasta ja päättää vuoden lopussa 19 kumminuorta. 
 
Kummilapsi käy päiväkoulua lastenkodista/ huoltajan luota tai on sisäoppilaitoksessa. Sisäoppilaitokseen siirty-
mistä (noin 10-vuotiaana tai vanhempana) suositaan syistä, että lapset voivat siellä paremmin keskittyä koulun-
käyntiin ja tytöt ovat turvassa.  
 
Kummiraha lähetetään lastenkotiin lyhentämättömänä ja käytetään kummilasten koulumaksuihin, pakollisiin  
kouluasuihin, kirjoihin, koulutarvikkeisiin sekä terveydenhuoltoon, ruokaan, hygieniaan ja muihin pieniin  
tarpeisiin. 
 
Kummimaksun suuruus määritetään laskemalla kaikkien ko. kouluasteella olevien lasten kulut yhteen ja jaka-
malla summa lasten lukumäärällä. Kummimaksu on kaikille kummeille yhtä suuri, riippumatta siitä opiskeleeko 
kummilapsi päiväkoulussa vai sisäoppilaitoksessa. Sen riittävyys tarkistetaan vuosittain toteutuneisiin kuluihin 
perustuen. - Viimeisin tarkistus on tehty marras-/joulukuussa 2022. 
 
Kummimaksuksi 2023 ehdotetaan esikoululaisesta 210 euroa, peruskoululaisesta 675 (aik. 525) euroa ja lukio-
laisesta 705 (aik. 645) euroa. Kustannuksiin vaikuttaa yleinen hintojen nousu. Vaadittavat kustannukset on kui-
tenkin maksettava tai koulua ei saa käydä. 
 
Lukukausimaksu on suoritettava ensimmäisien koulupäivien aikana. Jotta lastenkodilla on rahaa tammikuun 
alussa, yhdistys valmistautuu lähettämään varoja vielä joulukuun 2022 puolella. Maksamisen haastetta tuo se, 
että 1. lukukaudella maksetaan noin puolet koko vuoden kustannuksista.   
 

3. KUMMITOIMINTA, opiskelijat 
 
Opiskelijakumminuoria on vuoden 2023 alussa 64: yliopistoissa (bachelor) opiskelee 14, ammatillisissa oppilai-
toksissa 39, opiskelupaikkaa odottaa 37 ja opiskelutilanne on epäselvä 5:lla (1 yliopistossa, 4 ammatillisissa op-
pilaitoksissa). 
 
Opiskelunsa päättänee toimintavuonna 22 kumminuorta, jos rahoitus saadaan riittämään. 
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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 kustannukset 
sekä opiskelijan edistymisen edellisenä vuonna ja toimittaa hakemuksen yhdistykselle. Yhdistys välittää tiedon 
opiskelijan tilanteesta ja opintorahan tarpeesta kummille.  
 
Opiskelijan opinnot jatkuvat varmasti vain, jos kummi maksaa kaikki kulut. Muussa tapauksessa tarvitaan lisära-
hoitusta puuttuvalle summalle. Sen järjestyminen riippuu varainhankinnan onnistumisesta. Opinnot voivat siirtyä 
lukukaudella tai jopa vuodella, jolloin kokonaiskulut kasvavat. 
 
Yhdistys pyrkii varmistamaan opiskelijoiden ensimmäisen lukukauden rahoituksen, jotta kumminuoret pääsevät 
kirjautumaan oppilaitoksiinsa ja saavat opiskeluoikeuden. Samoin yhdistys yrittää rahoittaa nuoren viimeisen 
opintovuoden kulut, että hän valmistuisi. – Nakurun lapset ry tukee 1. tutkinnon (certificate, diploma tai bachelor) 
suorittamista, mutta ei enää lisäopintoja. Jatkotutkinto on kuitenkin mahdollinen, jos siitä sovitaan kummin 
kanssa ja kummi sitoutuu maksamaan kaikki lisäopinnoista aiheutuvat kulut. 
 
Opiskelupaikan korkeakouluissa saaneita kumminuoria neuvotaan myös hakemaan Kenian valtion edullista  
opintolainaa. Lainaa haetaan syksyllä, päätös saadaan alkuvuodesta ja raha on käytettävissä seuraavana syk-
synä. Myönnetty laina vähennetään yhdistyksen kautta haetusta opintotuesta. 
 

4. HALLINTO 
 
Nakurun lapset ry:n jäsenet päättävät yhdistyksen sääntömääräisistä ja strategista ohjausta edellyttävistä  
asioista kahdessa kokouksessa. - Kevätkokous on suunniteltu järjestettävän la 22.4.2023 ja syyskokous  
la 25.11.2023.  
 
Hallitus vastaa käytännön kummitoiminnasta sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.  
Nakurun lapset ry:n sääntöjen mukaan. 
 
Hallinnon kulut rahoitetaan jäsenmaksuilla. Kuluja aiheutuu jäsenistön palveluista kuten kotisivujen ja kummi- 
sihteerin sähköpostin ylläpito, kirjanpito, toimisto-, postitus-, kokous-, pankki-, matka- ja muut kulut. Osalla jä-
senmaksuilla rahoitetaan opiskelijoiden kuluja. 
 
Jäsenmaksuiksi esitetään 35 euroa varsinaisilta jäseniltä ja 70 euroa kannattajajäseniltä. Yhdistyksellä ei ole 
vuonna 2023 palkka-, toimistotilan vuokra- eikä laitehankintakuluja. 
 
Keniaan tehdään vuonna 2023 kaksi seurantakäyntiä: vuoden alkupuolella tarkastusmatka koskien Arap Moi -
lastenkodin tilinpäätöksiä kalenterivuosilta 2020-22. Kummi- ja opintosihteeri luovat kontaktit lastenkotiin ja päi-
vittävät koululaisten ja opiskelijoiden tiedot. Lea Metsä osallistuu matkalle. Matkoista korvataan kohtuulliset mat-
kustus- ja asuinkulut. Vuoden 2023 matkat ovat tärkeitä. Kolmen vuoden tauko on aiheuttanut monia selvitettä-
viä asioita, jotka voidaan selvittää vain tapaamalla kenialaiset yhteistyötahot. 
 

5. TIEDOTUS 
 
Yhdistys lähettää vähintään neljä jäsenkirjettä vuodessa.  
 
Yhdistyksen kotisivujen (www.nakurunlapset.fi) ajankohtaista-osioon ja facebook-sivuille päivitetään uutisia 
lastenkodista ja yhdistyksen toiminnasta. Kotisivuille linkitetään myös viimeisimmät yhdistystä koskevat tiedostot 
(toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, vuosikertomus ja tilinpäätös).  
 
Nakurun lapset ry osallistuu Maailma Kylässä -festivaalille 27.- 28.5.2023. Tapahtuma pidetään Suvilahdessa 
(Sörnäinen) Helsingissä.  
 
 

6. VARAINHANKINTA 
 
Vuosi 2022 oli kallis, kun jouduttiin kustantamaan koululaisten neljäs ”ylimääräinen” lukukausi. Yhdistykselle ei 
jäänyt ollenkaan reserviä. 
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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 yhdistys tulee pyydet-
täessä koululle kertomaan kenialaisista kummilapsista ja heidän koulunkäynnistään. - Jäsenten toivotaan välit-
tävän 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 lisä varainhankinnassa. 
 
Yhdistys hakee lisärahoitusta lasten ja nuorten koulutusta tukevilta säätiöiltä. 
 
Facebookissa on mahdollista mm. merkkipäivistä luoda varainkeräyksiä yhdistykselle. Käyttäkää tätä mahdolli-
suutta hyväksi. 
 
Yhdistyksen rahankeräysluvan numero on RA/2022/1510.  
 

7. TYÖHARJOITTELIJAT JA VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT 
 
Lastenkodin vaikean henkilökuntatilanteen takia yhdistys ei suosita työharjoittelijoiden lähettämistä lastenkodille 
vielä vuonna 2023. Vuoden 2024 työharjoittelumahdollisuutta tullaan esittelemään Lahden ammattikorkeakoulun 
opiskelijoille syksyllä 2023. - Lahden ammattikorkeakoululla ja Arap Moi -lastenkodilla on keskinäinen, Nakurun 
lapset ry’n välittämä yhteistyösopimus sosionomi- ja sairaanhoitajaharjoittelijoista. 
 
Myöskään vapaaehtoistyöntekijöitä ei toistaiseksi lähetetä lastenkodille. Kotisivuille päivitetään, kun tämä tulee 
jälleen mahdolliseksi. 
 

8. TULOT JA MENOT 
 
Kummimaksuja koululaisten kolmelle lukukaudelle kertyy vuoden 2023 tuloarviossa 100 000 euroa.  
 
Kummirahaa lähetetään kolmessa erässä (lukukausien tahdissa) lastenkodin kummirahatilille Nakurussa:  
vuodenvaihteessa, huhtikuussa ja elokuussa 2023. 1. lukukauden kulut ovat lähes puolet koko vuoden kuluista. 
 
Opintorahaa opiskelijoille budjetoidaan 60 000 euroa. Kuluiksi arvioidaan 75 000 euroa, joten lisärahoitusta  
tarvitaan 15 000 euroa. Se pyritään kattamaan lahjoitusvaroista ja jäsenmaksuista. Opintoraha lähetetään  
lastenkodin opintorahatilille Nakurussa. 
 
Jäsenmaksutuloiksi (rahankeräysluvan ulkopuolelle kuuluvia tuottoja) on budjetoitu 12 000 euroa.  
Hallinto- ja muut kulut 2023 ovat luokkaa 10 250 euroa. 
 
Tulo- ja menoarvion 2023 loppusumma on 189 500 euroa (vuonna 2022 212 300 euroa). 


