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YLEISTÄ
Vuosi 2020 on Nakurun lapset ry:n 34. toimintavuosi. Järjestön keskeinen toimintamuoto on kummitoiminta.
Yhdistys tukee Nakurussa Länsi-Keniassa sijaitsevan Arap Moin lastenkodin vastuulla olevia kummilapsia
rahoittamalla heidän koulunkäyntiään ja perustarpeitaan. Lastenkodin taustajärjestö on valtakunnallisen
Child Welfare Society of Kenya’n Nakurun osasto, CWSK Arap Moi Children’s Home.
Nakurun lapset ry:n kummitoimintaa ohjaa lapsen etu ja turvallisuus. Suomalaisten kummilapsijärjestöjen
eettisen säännöstön lisäksi käytössä ovat yhdistyksen lastensuojeluohjeet ja Kummin opas. Niin yhdistyksen
jäsenet, työharjoittelijat, vapaaehtoistyöntekijät kuin yhteistyökumppanit sitoutuvat noudattamaan em. ohjeita.
Kummitoimintaa toteutetaan lastenkodin kanssa vuonna 2018 uudistetun yhteistyösopimuksen sekä lastenkodin
ja yhdistyksen voimavarojen puitteissa.
Yhä useampi kummilapsi päättää peruskoulutuksen (peruskoulu tai lukio) ja siirtyy opiskelemaan ammattia.
Nuoren kannalta on merkityksellistä, että kummit voivat mahdollisuuksiensa mukaan jatkaa kummilapsensa
tukemista peruskoulutuksen jälkeen. Ammattiin valmistuminen tai yliopistotutkinnon suorittaminen auttavat
pääsemään oman elämän alkuun.
Kenian koulutusjärjestelmä on uudistumassa. Uudistuksen aikataulussa on epäselvyyttä. Tämä voi aiheuttaa
ensi vuonna muutoksia, joita ei vielä tiedetä.
Vuonna 2020 jatketaan ammattiin tähtäävien opintojen seurannan ja rahoituksen kehittämistä. Korkeakouluopiskelijoiden valtion lainan hyödyntäminen alkaa täysimääräisesti syksystä 2020.
Nakurun lapset ry on Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry:n jäsenjärjestö.

2.

HALLINTO
Nakurun lapset ry:n jäsenet päättävät yhdistyksen sääntömääräisistä ja tarpeen mukaan strategista ohjausta
edellyttävistä asioista kahdessa kokouksessa. - Kevätkokous järjestetään lauantaina 28.3.2020 ja syyskokous
marras-joulukuun taitteessa.
Hallitus vastaa käytännön kummitoiminnasta sääntöjen ja jäsenkokousten päätösten mukaisesti. - Hallitus
kokoontuu noin 9 kertaa vuodessa.
Hallitus perustaa tarvittaessa toimikuntia valmistelemaan esityksiä hallituksen päätettäväksi.
Kummisihteeri hoitaa kummisuhteisiin sekä kummien ja kummilasten väliseen yhteydenpitoon liittyviä asioita.
Kummisihteerinä toimii Lea Metsä, joka tekee työtä vapaaehtoisena.
Vuonna 2020 Keniaan tehdään kolme seurantamatkaa. Lastenkodin paikallisen kirjanpidon tilikausi on heinäkuun alusta seuraavan kesäkuun loppuun. Mama Justinen kanssa on sovittu, että lastenkoti ottaa käyttöön
Nakurun lasten tilinpäätöstä varten yhdistyksen tilikauden eli kalenterivuoden. Muutoksesta johtuen yhdistys
tarkastaa vuoden alussa vuoden 2019 tilinpäätöksen, jotta kirjanpito 2020 alkaa lastenkodin ja yhdistyksen
näkemyksen mukaan yhtenevin tiedoin.

3.

TULOT ja MENOT
Kummirahaa koululaisille on vuoden 2020 tulo- ja menoarviossa laskettu kertyvän 103 500 euroa. - Koko summa
lähetetään kolmessa erässä, lukukausien mukaan jaksotettuna (tammikuussa, huhtikuun ja elokuun lopussa)
lastenkodin kummirahatilille Nakurussa.
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Opintotukea opiskelijoille arvioidaan saatavan 59 650 euroa. Opintomenojen ennakoidaan olevan 75 000 euroa,
joten muuta rahoitusta tarvitaan 15 350 euron verran. Se pyritään kattamaan jäsenmaksu- ja lahjoitusvaroista. –
Rahaa opintoihin lähetetään nuoren opintorahahakemukseen perustuen ja opiskelijakohtaisesti määriteltynä
kolmessa erässä (huhtikuun, elokuun ja joulukuun lopussa) lastenkodin opintorahatilille Nakurussa.
Yhdistyksen jäsenmaksuja käytetään jäsenistön palveluihin eli toimisto-, postitus-, kokous-, matka- ja muihin
kuluihin. Jäsenmaksu- ja tuotemyyntituloja (eli varainhankintaa, rahankeräysluvan ulkopuolelle kuuluvia tuottoja)
on budjetoitu 13 700 euroa. Yhdistyksen hallinto- ja muiden kulujen on arvioitu vuonna 2020 olevan 10 200 euroa.
Budjetin loppusumma on 189 850 euroa (vuonna 2019 182 900 euroa).

4.

KUMMITOIMINTA, koululaiset
Vuonna 2020 kummilapsia arvioidaan olevan peruskoulussa (Primary) 115 (132 marraskuussa 2019, 21 viimeisellä luokalla) ja lukiossa (Secondary) 90 (80 marraskuussa 2019, 9 viimeisellä luokalla).
Lastenkotiin lähetty kummiraha käytetään kummilasten koulumaksuihin (päiväkouluja tai sisäoppilaitoksia),
pakollisiin koulupukuihin, kirjoihin yms. tarvikkeisiin sekä lastenkodin tarjoamaan terveydenhuoltoon, ruokaan
ja muihin jokapäiväisen elämän tarpeisiin.
Lastenkodista lähetetään kummisihteerille kummilasten kirjeitä vähintään kolme kertaa vuodessa. Kummisihteeri postittaa kirjeet kummeille (664 marraskuuhun 2019 mennessä). Hän auttaa myös kummien kirjeiden
ja rahalahjojen toimittamisessa lastenkotiin.
Kummimatka Keniaan toteutetaan 13.–22.2.2020.

5.

KUMMITOIMINTA, opiskelijat
Vuonna 2020 kumminuorista jatkaa ammattikouluissa 33 ja arvioidaan aloittavan 10, yliopistotasoisessa koulutuksessa (bachelor) on 17 ja arvioidaan aloittavan 5. Vuonna 2020 opintojen pitäisi päättyä 23 opiskelijalta.
Vuonna 2020 opiskelijoiden opintoja joudutaan rajoittamaan, jos rahankeräyksessä ei saada kokoon puuttuvia
rahoitusosuuksia.
Vain opiskelijan, jonka kummi maksaa kaikki kulut, opinnot jatkuvat varmasti.
Muiden kohdalla 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.
Puuttuva rahoitus johtaa opintojen siirtymiseen yhdellä lukukaudella tai jopa vuodella. Se vaikeuttaa opintojen
seurantaa, siirtää valmistumista eikä poista rahoituksen tarvetta. Kokonaiskulut päinvastoin kasvavat.
Opiskelupaikan korkeakouluissa saaneita kumminuoria on syksyllä 2019 opastettu hakemaan Kenian valtion
opintolainaa. Opiskelija saa tiedon opintovuotta varten myönnetystä lainasta vuoden 2020 puolella ja voi alkaa
käyttää sitä syyskuusta 2020 lähtien. Opintolainat tulevat helpottamaan jonkin verran yhdistyksen rahoitustarvetta
loppuvuonna.
Opintorahan hakua Nakurun lapsilta on kehitetty edelleen. Uusimmassa hakemuksessa otetaan huomioon
valtion myöntämä opintolaina. Opintorahahakemus jätetään henkilökohtaisesti lastenkodilla, jossa opiskelija ja
kirjanpitäjä Chester Omonde tarkistavat sen yhdessä ennen allekirjoittamista. Ilman asianmukaista hakemusta
opiskelija jää ilman opintotukea.
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6.

TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistys lähettää jäsenkirjeitä vähintään neljä kertaa vuodessa.
Yhdistyksen kotisivuilla (www.nakurunlapset.fi) esitellään toimintaa, kerrotaan kuinka liittyä kummiksi, voi ostaa
eettisiä lahjoja (Erilainen lahja) ja lukea uutisia lastenkodista sekä muista tapahtumista. - Kotisivujen uudistamiseen on varattu 2 500 euroa.
Yhdistyksen Facebook-sivuilla (www.facebook.com/Nakurun lapset ry) löytyvät uusimmat tiedot ja tapahtumat.
Nakurun lapset ry on aikaisempien vuosien tapaan mukana Maailma Kylässä-festivaalilla. Tapahtuma järjestetään 23.–24.5.2020 Kaisaniemen puistossa Helsingissä.

7.

VARAINHANKINTA
Yhdistyksen pitää löytää uusia rahoituslähteitä opiskelijoiden tukemiseen. Tähän tarvitaan jäsenten ideoita ja
apua.
Yhdistys hakee uusia kannattajajäseniä ja kuukausilahjoittajia, jotka toimivat ilman henkilökohtaista kummilasta.
Jäsenmaksuja ja kuukausilahjoituksia tarvitaan kipeästi opintotukiin.
Yhteistyö suomalaisten koululaisten Afrikka-tietouden lisäämiseksi ja taksvärkkikeräys Arap Moin lastenkodin
hyväksi on tärkeä lahjoitustapa yhdistykselle. Kummisihteeri välittää tarvittavaa materiaalia koskien Keniaa ja
lastenkotia. Hän tulee pyydettäessä kertomaan koululle kummilapsista ja heidän koulunkäynnistään.
Yhdistyksen rahankeräysluvan numero on RA/2017/1276.

8.

TYÖHARJOITTELIJAT JA VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT
Lahden ammattikorkeakoululla (LAMK) on yhteistyösopimus Arap Moin lastenkodin kanssa työharjoittelusta
lastenkodilla. Opiskelijat (1-3) harjoittelevat keväällä/ kevätkesästä. Nakurun lapset ry ohjeistaa ja perehdyttää
heitä ennen lähtöä sekä tukee harjoittelun aikana. – Keväällä 2020 Nakuruun matkustavat yksi sairaanhoidon
opiskelija ja yksi sosionomiopiskelija.
Nakurussa on tarvetta niin ”varaisovanhemmille” kuin muille vapaaehtoisille lastenkodin eri tehtäviin. - Talvella
2020 lastenkodille lähtee yksi vapaaehtoistyöntekijä.
Kenian tiukentuneen työlupalainsäädännön takia niin työharjoittelijat kuin vapaaehtoistyöntekijät voivat oleskella
maassa enintään turistiviisumin ajan (3 kuukautta, kokonaismatkustusaika).
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