
 

Agran koululaiset ry                  Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
 

 
Yleistä 
 

Yhdistyksemme on yleishyödyllinen järjestö, jolla ei ole poliittista eikä uskonnollista vakaumusta. 

Tarkoituksena on parantaa tyttöjen koulutustasoa ja kehittää tasa-arvoa koulutusasioissa sekä 

työskennellä dalitien syrjintää vastaan. Ylläpidämme Chaudhary Charity Schoolia Agrassa, 

Intiassa. Koulussamme toimii sekä alakoulu että yläkoulu. Oppilaita on yhteensä 38, alakoulun 

toisella luokalla 24 ja yläkoulun seitsämännellä luokalla 14. 
 

Agran koululaiset ry on kesällä 2010 perustettu kummilapsijärjestö, joka toimii yhteistyössä 

Agrassa, Intiassa toimivan Chaudhary Welfare Societyn kanssa köyhien intialaisten tyttöjen 

koulunkäynnin hyväksi. Keväällä 2016 valittiin Agran koululaiset ry:lle hallitus, jonka 

puheenjohtajana toimii Pirkko Hellsten. Yhdistys pitää tiivistä yhteyttä intialaiseen 

yhteistyskumppanijärjestöön. Sen jäseniä tuetaan toimimaan koulun parhaaksi. 
 

Koulun toiminta 
 

Agran koululaiset ry suunnittelee koulun opetusta ja tarkkailee lasten oppimista ja terveyttä 

yhdessä intialaisten kumppanien kanssa. Pyrimme saamaan lasten vanhempia ja koulua 

toimimaan yhdessä oppilaiden parhaaksi. Alakoulun opettajana toimii 49-vuotias Kamlesh Tiwari 

ja yläkoulun opettajana 25-vuotias Ritu Tiwari. Molemmat tehtävät ovat päätoimisia. 

Varaopettajana toimii tarvittaessa 22-vuotias Namrata Tiwari. Koulun keittäjänä jatkaa Mohan 

Devi ja koulun siivoojana toimii Sharda Devi. Nämä kaikki koulun työntekijät ovat naisia ja heitä 

kannustetaan toimimaan oppilaittemme sekä heidän perheittensä parhaaksi.   
 

Kummitoiminta 
 

Tavoitteenamme on, että saisimme hankittua koululle yhteensä 78 kummia. Silloin jokaisella 

lapsella on kaksi kummiosuutta Suomesta. Yksi kummiosuus on vuonna 2017 sama 300 euroa 

kuin aiemminkin. Suomalaiset kummit maksavat kaksi kolmasosaa yhden tytön vuosittaisista 

menoista ja intialainen kumppaniyhdistys kerää yhteisöltään yhden kolmanneksen. 

Uusia kummeja hankitaan tuttujen ja tutuntuttujen, tapahtumiin osallistumisten sekä yleisen 

media- ja muun näkyvyyden avulla.  Agran koululaisten jäsenet kertovat tämän lisäksi eri 

tilaisuuksissa kummilapsitoiminnasta. 
 

Hallitus 
 

Hallitus kokoontuu mahdollisuuksien mukaan noin kolmen kuukauden välein, kesällä pidetään 

taukoa. Muulloin hallitusjäsenet ovat toisiinsa yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse. Uusi 

hallitus valitaan kevätkokouksessa huhti-toukokuussa. Hallitus tekee talous- ja 

toimintasuunnitelman syys-joulukuussa pidettävälle syyskokoukselle.  

Yhdistys järjestää sääntömääräisen syys- ja kevätkokouksen. 
 

Rahankeräyslupa ja lipaskeräys 

 
Yhdistys on saanut poliisilta rahankeräysluvan 20.5.2017 asti. Anomme jatkolupaa.  Keräämme 

myös lippailla rahaa eri tilaisuuksissa ja tapaamisissa koululle. Käytämme yhdistyksen roll-up:a 

ja Agran koululaiset –liivejä kampanjoissa ja tilaisuuksissa. 

 

 

 



 

 

Muu varainhankinta 

 
1. Kahvi ja tee 

Yhdistys myy edelleen intialaista kahvia ja teetä, jotka ovat luomua ja reilua. Näistä tuotteista 

paikalliset köyhät naiset Keralassa saavat työtä ja rahaa perheilleen. Keralan Vaianadista tullut 

ja pakattu kahvi on 250 gramman pakkauksissa. Teepakkauksessa on neljä 50 gramman pussia 

korkealaatuista teetä. Kahvista ja teestä saadut tuotot menevät täysimääräisinä koululle. 

 

2. Kankaat, laukut ja kassit ym. 

Jatkamme intialaisten kankaiden ja tuotteiden myyntiä. Myymme myös Intiassa palakankaista 

tehtyjä olkalaukkuja ja kasseja sekä silkkisiä pieniä kaulapussukoita. Näitä kaikkia myydään 

paitsi eri tilaisuuksissa myös Agran koululaisten sivuilla olevassa nettikaupassa. Kaikkien tuotto 

menee täysimääräisenä koulun toimintaan Agraan.  

 

Aineettomat lahjat 

 
     1.  Aineettomien lahjojen myyntiä jatketaan edelleen koulun nettisivuilla: 

      -   Aurinkoenergia: koulurakennuksen katolle laitetaan aurinkopaneelit ja niitten       

rahoittamiseksi voi lahjoittaa osuuksia. 

-    Vuohien ja kanojen lahjoittaminen dalitiperheille. 

- On myös mahdollisuus lahjoittaa varoja puhtaan veden hankkimiseksi daliteille. Saaduilla 

varoilla hankimme materiaalit ja teetämme kunnollisia porakaivoja koululaistemme ja 

heidän perheittensä käyttöön. Näin heidän ei tarvitse noutaa vettä pitkien matkojen takaa. 

 

2. Kierrättäminen 

Keräämme lahjoituksina saatuja tavaroita ja myymme niitä edelleen. Saadut varat tulevat 

täysimääräisinä koululle. 

 

3. Yhteistoiminta muitten kanssa 

Lazy Lizard-nimisen yrityksen jonkun artikkelin tuotosta saamme edelleen osan koulullemme. 

 

4. Lahjoitukset, testamentit 

Otamme vastaan yksittäisten ihmisten, yhdistysten ja yritysten lahjoituksia Agran koululaiset 

ry:lle sekä testamentteja.  

 

5. Apurahat ja stipendit 

Yhdistys voi anoa apurahoja ja stipendejä. 
 

Vapaaehtoistoiminta ja harjoittelu 

 

Koulutoiminta on edelleenkin hyvin pienimuotoista, kouluun ei koulurauhan takia ole ollut 

tarvetta vapaaehtoistyöhön eikä harjoitteluun. Tilanne saattaa muuttua. 
 

Kepan jäsenjärjestö 
 

Hallitus seuraa Kepan toimintaa ja pyritään mahdollisuuksien mukaan osallistumaan Kepan 

tapahtumiin ja tilaisuuksiin kuten Maailma Kylässä –festivaaliin Helsingissä. Toivottavaa on, 

että Agran koululaisten hallituksen jäsenet ja muut aktiiviset osallistuvat Kepan järjestämille 

kursseille. Hallitus harkitsee, voiko yhdistys maksaa näitten osallistumismaksuja. 

 

 



 

 

Dalitien solidaarisuusverkoston jäsenjärjestö 
 

Olemme Dalitien solidaarisuusverkoston jäsen ja otamme mahdollisuuksien mukaan osaa tähän 

toimintaan.  
 

Tiedotus 

 
Tärkeimpänä tiedotuskanavana toimivat koulun omat nettisivut. Hallitus lähettää jäsenilleen 

säännöllisesti tietoa sähköpostitse. Yhdistys pyrkii myös innostamaan tiedotusvälineitä 

toiminnastaan. Facebookia käytetään myös tiedotukseen. Sharewoodiin kirjoitetaan koulun 

tapahtumista ja asioista, vaikka sen toiminta onkin ollut hiipumassa. 

 

Tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuminen 
 

Agran koululaiset ry osallistuu Kaisaniemessä 27.-28.5.2017 Maailma kylässä –festivaaleille,  

mahdollisesti Vantaan Tikkurilan toritapahtumaan ja Mahdollisuuksien toreille. Näissä kaikissa 

yhdistys esittelee omaa toimintaansa, kertoo Agran koulusta ja myy intialaisia tuotteita.    
 

Sharewood 
 

Yhdistys jatkaa yhteistyötä Givget Oy:n kanssa ja jonka kautta viestitetään yhdistyksen ja koulun 

tapahtumia yhteisöpalvelu Sharewood.org:in sivuilla. Sharewoodista saadaan myös 

vapaaehtoistyöntekijöitä tarvittaessa, kuten esim. käännöstyöhön. 

 

Dalitit 
 

Sekä keväällä että syksyllä kutsutaan ainakin kerran Agran kouluumme sen parissa 

työskentelevät ja lasten vanhempia tilaisuuksiin, joissa heille kerrotaan lasten ja koulun asioista, 

hygieniasta, terveydestä ja muusta yleisistä elämää helpottavista tärkeistä asioista.  

Yhdistys pyrkii järjestämään daliteille helpohkoa työtä, kuten esim. marmoristen koristeltujen 

saippuatelineitten tekemistä tai linnunpönttöjen rakentamista. Tällöin intialainen 

yhteistyökumppanimme antaa sponsoreiltaan saamansa materiaalit työn tekemiseen sekä 

maksaa pientä palkkaa daliteille. 

Intialaisella kumppanijärjestöllämme on hallussaan viisi polkupyörää, joita koulumme 

henkilökunta sekä koululaistemme vanhemmat voivat lainata.  
 
 

Luonnon säilyttäminen 
 

Aineettomien lahjojen nettikauppassa on edelleen myynnissä luonnon hyväksi istutettavia puita. 

Koulumme tytöt pääsevät istuttamaan puut yhdessä metsäviranomaisten kanssa 

uudelleenistutukseen osoitetuille alueille. 

 
 

Pyrimme edistämään koulumme työntekijöiden, koululaistemme ja heidän perheittensä 

hyvinvointia ja auttamaan koululaisiamme opiskelemaan niin hyvään tulokseen kuin 

mahdollista! 
  

 

 

 



Agran koululaiset ry                  Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 
 

 
Yleistä 
 

Yhdistyksemme on yleishyödyllinen järjestö, jolla ei ole poliittista eikä uskonnollista vakaumusta. 

Tarkoituksena on parantaa tyttöjen koulutustasoa ja kehittää tasa-arvoa koulutusasioissa sekä 

työskennellä dalitien syrjintää vastaan. Ylläpidämme Chaudhary Charity Schoolia Agrassa, 

Intiassa. Koulussamme toimii sekä alakoulu että yläkoulu. Oppilaita on yhteensä 38. 
 

Agran koululaiset ry on kesällä 2010 perustettu kummilapsijärjestö, joka toimii yhteistyössä 

Agrassa, Intiassa toimivan Chaudhary Welfare Societyn kanssa köyhien intialaisten tyttöjen 

koulunkäynnin hyväksi. Keväällä 2015 valittiin Agran koululaiset ry:lle hallitus, jonka 

puheenjohtajana jatkaa Pirkko Hellsten. Yhdistys pitää tiivistä yhteyttä intialaiseen 

yhteistyskumppanijärjestöön. Sen jäseniä tuetaan toimimaan koulun parhaaksi. 
 

Koulun toiminta 
 

Hallituksen kokouksessa 29.7.14 tekemän päätöksen mukaisesti koulumme laajeni myös 

yläkouluksi 7.7.2015. Entisistä oppilaistamme siirtyi silloin 14 yläkouluun ja uudelle ala-asteen 

ensimmäiselle luokalle otettiin 24 daliti-tyttöä aloittamaan opintiensä.  

 

Koulumme muutti heinäkuun alussa myös toiseen rakennukseen noin kilometrin päähän 

entisestä Agran Kaveri Kunj –kadulta  Bhur ka bagh-kadulle.  Koulussa on kaksi luokkahuonetta, 

keittiö ja wc-tilat, oma pieni piha ja kattoterassi.  

 

Agran koululaiset ry suunnittelee koulun opetusta ja tarkkailee lasten oppimista ja terveyttä 

yhdessä intialaisten kumppanien kanssa. Pyrimme saamaan lasten vanhempia ja koulua 

toimimaan yhdessä oppilaiden parhaaksi. Alakoulun opettajaksi palkattiin Kamlesh Tiwari, 48 v.    

ja yläkoulun opettajaksi Ritu Tiwari, 24 v. Molemmat opettajat ovat kokoaikaisia työntekijöitä. 

Varaopettajaksi on valittu Namrata Tiwari, 21 v. Koulun keittäjänä jatkaa Mohan Devi ja koulun 

siivoojana toimii Sharda Devi. Kaikkia koulun parissa työskenteleviä kannustetaan toimimaan 

oppilaittemme parhaaksi.   
 

Kummitoiminta 
 

Tavoitteenamme on, että saisimme hankittua koululle yhteensä 78 kummia, kun jokaisella 

lapsella on kaksi kummiosuutta Suomesta. Yksi kummiosuus on vuonna 2016 sama 300 euroa 

kuin aiemminkin. Suomalaiset kummit maksavat kaksi kolmasosaa yhden tytön vuosittaisista 

menoista ja intialainen kumppaniyhdistys kerää yhteisöltään yhden kolmanneksen. 

Uusia kummeja hankitaan tuttujen ja tutuntuttujen, tapahtumiin osallistumisten sekä yleisen 

media- ja muun näkyvyyden avulla.  Agran koululaisten jäsenet kertovat tämän lisäksi erilaisissa 

tilaisuuksissa kummilapsitoiminnasta. 
 

Hallitus 
 

Hallitus kokoontuu mahdollisuuksien mukaan noin kolmen kuukauden välein, kesällä pidetään 

taukoa. Muulloin hallitusjäsenet ovat toisiinsa yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse. Uusi 

hallitus valitaan kevätkokouksessa huhti-toukokuussa. Hallitus tekee talous- ja 

toimintasuunnitelman syys- joulukuussa pidettävälle syyskokoukselle.  

Yhdistys järjestää sääntömääräisen syys- ja kevätkokouksen. 
 

 

 



 

Muu varainhankinta 

 
3. Kahvi ja tee 

Yhdistys myy edelleen intialaista kahvia ja teetä, jotka ovat luomua ja reilua. Näistä tuotteista 

paikalliset köyhät naiset Keralassa saavat työtä ja rahaa perheilleen. Keralan Vaianadista tullut 

ja pakattu kahvi on 250 gramman pakkauksissa. Teepakkauksessa on neljä 50 gramman pussia 

korkealaatuista teetä. Kahvista ja teestä saadut tuotot menevät täysimääräisinä koululle. 

 

4. Kankaat, laukut ja kassit ym. 

Jatkamme intialaisten kankaiden ja tuotteiden myyntiä. Myymme myös Intiassa palakankaista 

tehtyjä olkalaukkuja ja kasseja sekä silkkisiä pieniä kaulapussukoita. Näitä kaikkia myydään 

paitsi eri tilaisuuksissa myös Agran koululaisten sivuilla olevassa nettikaupassa. Kaikkien tuotto 

menee täysimääräisenä koulun toimintaan Agraan.  

 

5. Aineettomat lahjat 

Aineettomien lahjojen myyntiä jatketaan edelleen koulun nettisivuilla: 

-    Vuohien ja kanojen lahjoittaminen dalitiperheille. 

- On myös mahdollisuus lahjoittaa varoja puhtaan veden hankkimiseksi daliteille. Saaduilla 

varoilla hankimme materiaalit ja teetämme kunnollisia porakaivoja koululaistemme ja 

heidän perheittensä käyttöön. Näin heidän ei tarvitse noutaa vettä pitkien matkojen takaa. 

 

6. Lipaskeräys - rahankeräyslupa 

Yhdistys on saanut poliisilta rahankeräysluvan 20.5.2017 asti. Keräämme myös lippailla rahaa eri 

tilaisuuksissa ja tapaamisissa koululle. Käytämme yhdistyksen roll-up:a ja Agran koululaiset –

liivejä kampanjoissa ja tilaisuuksissa. 

 

7. Kierrättäminen 

Keräämme lahjoituksina saatuja tavaroita ja myymme niitä edelleen. Saadut varat tulevat 

koululle. 

 

8. Yhteistoiminta muitten kanssa 

Lazy Lizard-nimisen yrityksen jonkun artikkelin tuotosta saamme edelleen osan koulullemme. 

 

9. Lahjoitukset, testamentit 

Otamme mielellämme vastaan yksittäisten ihmisten, yhdistysten ja yritysten lahjoituksia Agran 

koululaiset ry:lle sekä testamentteja.  

 

10. Apurahat ja stipendit 

Yhdistys voi anoa apurahoja ja stipendejä. 
 

Vapaaehtoistoiminta ja harjoittelu 

 

Koulutoiminta on edelleenkin hyvin pienimuotoista, kouluun ei koulurauhan takia ole ollut 

tarvetta vapaaehtoistyöhön eikä harjoitteluun. Tilanne saattaa muuttua. 
 

Kepan jäsenjärjestö 
 

Hallitus seuraa Kepan toimintaa ja pyritään mahdollisuuksien mukaan osallistumaan Kepan 

tapahtumiin ja tilaisuuksiin kuten Maailma Kylässä –festivaaliin Helsingissä. Toivottavaa on, 

että Agran koululaisten hallituksen jäsenet ja muut aktiiviset osallistuvat Kepan järjestämille 

kursseille. Hallitus harkitsee, voiko yhdistys maksaa näitten osallistumismaksuja. 

 

 



Dalitien solidaarisuusverkoston jäsenjärjestö 
 

Olemme Dalitien solidaarisuusverkoston jäsen ja otamme mahdollisuuksien mukaan osaa tähän 

toimintaan.  
 

Tiedotus 
 

Tärkeimpänä tiedotuskanavana toimivat koulun omat nettisivut. Hallitus lähettää jäsenilleen 

säännöllisesti tietoa sähköpostitse. Yhdistys pyrkii myös innostamaan tiedotusvälineitä 

toiminnastaan. Facebookia käytetään myös tiedotukseen. Sharewoodiin kirjoitetaan koulun 

tapahtumista ja asioista, vaikka sen toiminta onkin ollut hiipumassa. 

 

Tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuminen 
 

Agran koululaiset ry osallistuu Kaisaniemessä 28.-29.5.2016 Maailma kylässä –festivaaleille,  

mahdollisesti Vantaan Tikkurilan toritapahtumaan ja Mahdollisuuksien toreille. Näissä kaikissa 

yhdistys esittelee omaa toimintaansa, kertoo Agran koulusta ja myy intialaisia tuotteita.    
 

Sharewood 
 

Yhdistys jatkaa yhteistyötä Givget Oy:n kanssa ja jonka kautta viestitetään yhdistyksen ja koulun 

tapahtumia yhteisöpalvelu Sharewood.org:in sivuilla. Sharewoodista saadaan myös 

vapaaehtoistyöntekijöitä tarvittaessa, kuten esim. käännöstyöhön. 

 

Dalitit 
 

Sekä keväällä että syksyllä kutsutaan ainakin kerran Agran kouluumme sen parissa 

työskentelevät ja lasten vanhempia tilaisuuksiin, joissa tiedotetaan ja kerrotaan lasten ja koulun 

asioista, hygieniasta, terveydestä ja muusta yleisistä elämää helpottavista tärkeistä asioista.  

Yhdistys pyrkii järjestämään daliteille helpohkoa työtä, kuten esim. marmoristen koristeltujen 

saippuatelineitten tekemistä tai linnunpönttöjen rakentamista. Tällöin intialainen 

yhteistyökumppanimme antaa sponsoreiltaan saamansa materiaalit työn tekemiseen sekä 

maksaa pientä palkkaa daliteille. 

Intialaisella kumppanijärjestöllämme on hallussaan viisi polkupyörää, joita koulumme 

henkilökunta sekä koululaistemme vanhemmat voivat lainata.  
 
 

Luonnon säilyttäminen 
 

Aineettomien lahjojen nettikauppassa on edelleen myynnissä luonnon hyväksi istutettavia puita. 

Koulumme tytöt pääsevät istuttamaan puut yhdessä metsäviranomaisten kanssa 

uudelleenistutukseen osoitetuille alueille. 

 
 

Pyrimme edistämään koulumme työntekijöiden, koululaistemme ja heidän perheittensä 

hyvinvointia ja auttamaan koululaisiamme opiskelemaan niin hyvään tulokseen kuin 

mahdollista! 
  

 

 

 

 

 



Agran koululaiset ry 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 
 

Yleistä 
Yhdistyksemme on yleishyödyllinen järjestö, jolla ei ole poliittista eikä uskonnollista vakaumusta. 

Tarkoituksena on parantaa tyttöjen koulutustasoa ja kehittää tasa-arvoa koulutusasioissa sekä 

työskennellä dalitien syrjintää vastaan.  
 

Agran koululaiset ry on kesällä 2010 perustettu kummilapsijärjestö, joka toimii yhteistyössä 

Agrassa, Intiassa toimivan Chaudhary Welfare Societyn kanssa köyhien intialaisten tyttöjen 

koulunkäynnin hyväksi. Keväällä 2014 valittiin Agran koululaiset ry:lle hallitus, jonka 

puheenjohtajana jatkaa Pirkko Hellsten. Yhdistys pitää tiivistä yhteyttä intialaiseen 

yhteistyskumppanijärjestöön. Sen jäseniä tuetaan toimimaan koulun parhaaksi. 
 

Koulun toiminta 
Koulun toiminta voi jatkuu kuten tähänkin asti. Koulussa on yhdeksäntoista oppilasta ja 

oppilasmäärä on sama keväkauden 2014. Hallituksen kokouksessa 29.7. tekemän päätöksen 

mukaisesti koulumme laajenee myös yläkouluksi heinäkuussa 2015. Nykyiset oppilaamme 

siirtyvät silloin yläkouluun ja heinäkuussa alkavalle uudelle ala-asteen ensimmäiselle luokalle  

pääsee yhdeksäntoista daliti-tyttöä.  

 

Agran koululaiset ry suunnittelee koulun opetusta ja tarkkailee lasten oppimista ja terveyttä 

yhdessä intialaisten kumppanien kanssa. Pyrimme saamaan lasten vanhempia ja koulua 

toimimaan yhdessä oppilaiden parhaaksi. Yhdistys kannustaa koulun opettajaa Seema Hirvania 

jatkamaan englannin kielen opiskelua sekä tietokoneen käyttöä ja edelleen toimimaan lapsia 

inspiroivasti työssään. Tammikuusta kevätlukukauden loppuun toimii atk:n tuntiopettajana 

Sanjeev Sharma. Heinäkuun alusta alkaen tarvitsemme paitsi uudet koulutilat myös yläastetta 

varten uuden kokopäiväisen opettajan. Kannustamme koulun keittäjää Mohan Deviä ja kaikkia 

koulun parissa työskenteleviä antamaan parastaan koulullemme.   
 

Kummitoiminta 
Tavoitteenamme on, että 31.5.2015 mennessä saamme hankittua koululle yhteensä 78 kummia, 

kun jokaisella lapsella on kaksi kummiosuutta Suomesta. Yksi kummiosuus on vuonna 2015 sama 

300 euroa kuin aiemminkin. Suomalaiset kummit maksavat kaksi kolmasosaa yhden tytön 

vuosittaisista menoista ja intialainen kumppaniyhdistys kerää yhteisöltään yhden kolmanneksen. 

Uusia kummeja hankitaan tuttujen ja tutuntuttujen, tapahtumiin osallistumisen sekä yleisen 

media- ja muun näkyvyyden avulla. Agran koululaisten jäsenet kertovat tämän lisäksi erilaisissa 

tilaisuuksissa kummilapsitoiminnasta. 
 

Hallitus 
Hallitus kokoontuu mahdollisuuksien mukaan parin kolmen kuukauden välein, kesällä pidetään 

taukoa. Hallitusjäsenet ovat toisiinsa yhteydessä kokousten välillä sähköpostitse ja puhelimitse. 

Uusi hallitus valitaan kevätkokouksessa huhti-toukokuussa. Hallitus tekee talous- ja 

toimintasuunnitelman syys- joulukuussa pidettävälle syyskokoukselle.  

Yhdistys järjestää sääntömääräisen syys- ja kevätkokouksen. 
 

Muu varainhankinta 
11. Kahvi ja tee 

Yhdistys myy intialaista kahvia ja teetä, jotka ovat luomua ja reilua. Näistä tuotteista paikalliset 

köyhät naiset Keralassa saavat työtä ja rahaa perheilleen. Kahvin nimi on Intia Hääkahvi. 

Keralan Vaianadista tullut ja pakattu kahvi on 250 gramman pakkauksissa. Teepakkauksessa on 

neljä 50 gramman pussia korkealaatuista teetä. Kahvista ja teestä saadut tuotot menevät 

täysimääräisinä koululle. 

 



12. Kankaat, laukut ja kassit ym. 

Jatkamme intialaisten kankaiden ja vaatteiden myyntiä. Myymme myös Intiassa palakankaista 

tehtyjä olkalaukkuja ja kasseja sekä silkkisiä pieniä kaulapussukoita. Näitä kaikkia myydään 

paitsi eri tilaisuuksissa myös koulun sivuille perustetussa nettikaupassa. Kaikkien tuotto menee 

täysimääräisenä koulun toimintaan Agraan.  

 

13. Aineettomat lahjat 

Aineettomien lahjojen myyntiä jatketaan edelleen koulun nettisivuilla: 

-    Olemme aloittaneet vuohien ja kanojen lahjoittamismahdollisuuden dalitiperheille. 

- On mahdollisuus myös lahjoittaa varoja puhtaan veden hankkimiseksi daliteille. Saaduilla 

varoilla hankimme materiaalit ja teetämme kunnollisia porakaivoja koululaistemme ja 

heidän perheittensä käyttöön. Näin heidän ei tarvitse noutaa vettä pitkien matkojen takaa. 

- Koululaistemme perheitä voi auttaa lahjottamalla varoja polkupyörien hankkimiseen sekä 

niitten huoltamiseen. Tarkoituksenna on saada ostettua viisi polkupyörää, joita koulumme 

dalitiperheet voivat lainata tarpeisiinsa kumppanijärjestöltämme.  

 

14. Lipaskeräys - rahankeräyslupa 

Yhdistys on saanut poliisilta rahankeräysluvan lipaskeräykseen 25.4.2015 asti. Anomme poliisilta 

jatkolupaa rahankeräykseen.  Keräämme lippailla rahaa eri tilaisuuksissa ja tapaamisissa 

koululle. Yhdistykselle on myös teetetty roll-up ja Agran koululaiset –liivejä käytettäväksi 

kampanjoissa ja tilaisuuksissa. 

 

15. Kierrättäminen 

Keräämme lahjoituksina saatuja tavaroita ja myymme ne edelleen. Saadut varat tulevat koululle. 

 

16. Yhteistoiminta muitten kanssa 

Lazy Lizard-nimisen yrityksen jonkun artikkelin tuotosta saamme edelleen osan koulullemme. 

 

17. Lahjoitukset, testamentit 

Otamme mielellämme vastaan yksittäisten ihmisten, yhdistysten ja yritysten lahjoituksia Agran 

koululaiset ry:lle sekä testamentteja.  

 

18. Apurahat ja stipendit 

Yhdistys hakee apurahoja ja stipendejä. Nyt on myös mahdollisuus anoa näitä ruotsinkielisiltä 

säätiöltä ja rahastoilta, kun olemme saaneet tietokoneelle ruotsinkieliset sivut yhdistyksestämme. 
 

Vapaaehtoistoiminta ja harjoittelu 

Koulutoiminta on edelleenkin hyvin pienimuotoista, kouluun ei koulurauhan takia oteta vielä 

ketään vapaaehtoistyöhön eikä harjoitteluun. Tilanne saattaa muuttua vuoden varrella. 
 

Kepan jäsenjärjestö 
Hallitus seuraa Kepan toimintaa ja pyritään mahdollisuuksien mukaan osallistumaan Kepan 

tapahtumiin ja tilaisuuksiin.  Toivottavaa on, että Agran koululaisten hallituksen jäsenet ja muut 

aktiiviset osallistuvat Kepan järjestämille kursseille. Hallitus harkitsee, voiko yhdistys maksaa 

osallistumismaksut. 

 

Dalitien solidaarisuusverkoston jäsenjärjestö 
Olemme liittyneet Dalitien solidaarisuusverkoston jäseneksi ja otamme mahdollisuuksien 

mukaan osaa tähän toimintaan.  
 

Tiedotus 
Tärkeimpänä tiedotuskanavana toimivat koulun omat nettisivut. Hallitus lähettää jäsenilleen 

säännöllisesti tietoa sähköpostitse. Yhdistys pyrkii myös innostamaan tiedotusvälineitä 



toiminnastaan. Facebookia käytetään myös tiedotukseen. Sharewoodiin kirjoitetaan koulun 

tapahtumista ja asioista, vaikka sen toiminta onkin ollut hiipumassa.  

 

Tilaisuuksiin ja tapahtumiinen osallistuminen 
Agran koululaiset ry osallistuu Kaisaniemessä 23.-24.5.2015 Maailma kylässä –festivaaleille, , 

VPK-talon joulumarkkinoille Turussa, mahdollisesti Vantaan Tikkurilan toritapahtumaan ja 

Mahdollisuuksien toreille. Näissä kaikissa yhdistys esittelee omaa toimintaansa, kertoo Agran 

koulusta ja myy intialaisia tuotteita.    
 

Sharewood 
Yhdistys jatkaa yhteistyötä Givget Oy:n kanssa, jossa yhdistykselle kanavoidaan avustuksia ja 

jonka kautta viestitetään yhdistyksen ja koulun tapahtumia yhteisöpalvelu Sharewood.org:in 

sivuilla. Sharewoodista saadaan myös vapaaehtoistyöntekijöitä tarvittaessa, kuten esim. 

käännöstyöhön. 

 

Dalitit 
Kutsumme sekä keväällä että syksyllä kumpanakin ainakin kerran Agrassa kouluun sen parissa 

työskentelevät ja lasten vanhempia tilaisuuksiin, joissa tiedotetaan ja kerrotaan lasten ja koulun 

asioista, hygieniasta, terveydestä ja muusta yleisistä elämää helpottavista tärkeistä asioista.  

Yhdistys pyrkii järjestämään daliteille helpohkoa työtä, kuten esim. marmoristen koristeltujen 

saippuatelineitten tekemistä ja linnunpönttöjen rakentamista. Tällöin yhteistyökumppani 

Intiassa antaa sponsoreiltaan saamansa materiaalit työn tekemiseen sekä palkan daliteille. 
 
 

Luonnon säilyttäminen 
Aineettomien lahjojen nettikauppassa on edelleen myynnissä luonnon hyväksi istutettavia puita. 

Koulumme tytöt pääsevät istuttamaan puut yhdessä metsäviranomaisten kanssa 

uudelleenistutukseen osoitetuille alueille. 
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Agran koululaiset ry 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 
 

Yleistä 
Yhdistyksemme on yleishyödyllinen järjestö, jolla ei ole poliittista eikä uskonnollista vakaumusta. 

Tarkoituksena on parantaa tyttöjen koulutustasoa ja kehittää tasa-arvoa koulutusasioissa sekä 

työskennellä dalitien syrjintää vastaan.  
 

Agran koululaiset ry on kesällä 2010 perustettu kummilapsijärjestö, joka toimii yhteistyössä 

Agrassa, Intiassa toimivan Chaudhary Welfare Societyn kanssa köyhien intialaisten tyttöjen 

koulunkäynnin hyväksi. Keväällä 2013 valittiin Agran koululaiset ry:lle hallitus, jonka 

puheenjohtajana jatkaa Pirkko Hellsten. Yhdistys pitää tiivistä yhteyttä intialaiseen 

yhteistyskumppanijärjestöön. Sen jäseniä tuetaan toimimaan koulun parhaaksi. 
 

Koulun toiminta 
Koulun toiminta voi jatkua samansuuntaisena kuin tähänkin asti. Koulussa on yhdeksäntoista 

oppilasta ja oppilasmäärä pidetään samansuuruisena myös vuonna 2014. Koulun jatkumiseksi 

yläkouluna heinäkuussa 2015, meidän pitäisi kaksinkertaistaa koulun oppilasmäärä. Siksi 

pyrimme hankkimaan koululle lisää 38 kummia. Tarkastelemme tilannetta helmikuun lopussa 

2014. Agran koululaiset ry suunnittelee koulun opetusta ja tarkkailee lasten oppimista ja 

terveyttä yhdessä intialaisten kumppanien kanssa. Se yrittää saada lasten vanhempia ja koulua 

toimimaan yhdessä oppilaiden parhaaksi. Yhdistys kannustaa koulun opettajaa Seema Hirvania 

opiskelemaan edelleen englantia ja opettelemaan tietokoneen käyttöä ja edelleen toimimaan 

lapsia inspiroivasti työssään. Kannustamme koulun keittäjää Mohan Devi ja kaikkia koulun 

parissa työskenteleviä antamaan parastaan koululle. Tammikuun alusta 2014 aloittaa työnsä 

tuntiopettaja, joka myöhemmin toimii myös rehtorina.  
 

Kummitoiminta 
Tavoitteenamme on, että vuoden 2014 aikana saamme hankittua koululle yhteensä 76 kummia, 

kun jokaisella lapsella on kaksi kummiosuutta Suomesta.Yksi kummiosuus on vuonna 2014 sama 

300 euroa kuin aiemminkin. Suomalaiset kummit maksavat kaksi kolmasosaa yhden tytön 

vuosittaisista menoista, intialainen osapuoli yhden kolmanneksen. 

Uusia kummeja hankitaan tuttujen ja tutuntuttujen, tapahtumiin osallistumisen sekä yleisen 

media- ja muun näkyvyyden avulla. Agran koululaisten jäsenet kertovat tämän lisäksi erilaisissa 

tilaisuuksissa kummilapsitoiminnasta. 
 

Hallitus 
Hallitus kokoontuu mahdollisuuksien mukaan parin kolmen kuukauden välein, kesällä pidetään 

taukoa. Hallitusjäsenet ovat toisiinsa yhteydessä kokousten välillä  sähköpostitse ja puhelimitse. 

Uusi hallitus valitaan kevätkokouksessa huhti-toukokuussa. Hallitus valmistaa talous- ja 

toimintasuunnitelman syys- joulukuussa pidettävälle syyskokoukselle.  

Yhdistys järjestää syys- ja kevätkokouksen. 
 

Muu varainhankinta 
Agran koululaiset ry myy Suomessa intilaisia kankaita ja vaatteita, joiden tuotto siirretään 

kokonaisuudessaan koulun hyväksi Intiaan. Kankaita ja vaatteita myydään paitsi eri 

tilaisuuksissa myös koulun sivuille perustetussa nettikaupassa. 
 

Lisätään nettikaupan sivuille koulun lasten tekemiä taiteellisia kortteja eri tarkoituksiin.  
 

Yhdistys myy  intialaista kahvia joka on luomua ja reilua. Kahvin tuottamisessa ovat paikalliset 

köyhät naiset Keralassa saaneet työtä. Kahvin nimi on Intia Hääkahvi. Keralan Vaianadista 

tullut ja pakattu kahvi on 250 gramman pakkauksissa. Kahvista saadut tuotot menevät 

täysimääräisinä koululle. 
 



 

Aineettomien lahjojen myyntiä jatketaan edelleen koulun nettisivuilla. 
 

Yhdistys on saanut poliisilta rahankeräysluvan lipaskeräykseen 25.4.2015 asti. Pyritään 

keräämään lippailla rahaa eri tilaisuuksissa ja tapaamisissa koululle. Yhdistykselle on myös 

teetetty Intiassa Agran koululaiset –liivejä käytettäväksi kampanjoissa ja tilaisuuksissa. 
 

Keräämme lahjoituksina saatuja tavaroita ja myymme ne edelleen. Saadut varat tulevat koululle. 
 

Yksittäiset ihmiset, yhdistykset ja yritykset voivat antaa Agran koululaiset ry:lle lahjoituksia.  
 

Yhdistys hakee apurahoja ja stipendejä. 

 

Vapaaehtoistoiminta ja harjoittelu 
Koulutoiminta on edelleenkin hyvin pienimuotoista, kouluun ei koulurauhan takia oteta vielä 

ketään vapaaehtoistyöhön eikä harjoitteluun. Tilanne saattaa muuttua vuoden varrella. 
 

Kepan jäsenjärjestö 
Hallitus seuraa Kepan toimintaa ja pyritään mahdollisuuksien mukaan osallistumaan Kepan 

tapahtumiin ja tilaisuuksiin.  Toivottavaa on, että Agran koululaisten hallituksen jäsenet ja muut 

aktiiviset osallistuvat Kepan järjestämille kursseille. Hallitus harkitsee, voiko yhdistys maksaa 

osallistumismaksut. 
 

Tiedotus 
Tärkeimpänä tiedotuskanavana toimivat koulun omat nettisivut. Hallitus lähettää jäsenilleen 

säännöllisesti kirjeitä sähköpostitse. Yhdistys pyrkii myös innostamaan tiedotusvälineitä 

toiminnastaan.  Sharewoodiin kirjoitetaan koulun tapahtumista ja asioista. Facebookia käytetään 

myös tiedotukseen. Painatetaan Intiassa uusi koulua esittelevä kortti, jossa kerrotaan tyttöjen 

koulutustarpeesta ja mahdollisuudesta osallistua sen kustannuksiin. 
 

Tilaisuuksiin ja tapahtumiinen osallistuminen 
Agran koululaiset ry osallistuu Kaisaniemessä  24.-25.5.2014 Maailma kylässä –festivaaleille, 

Vantaan Tikkurilan toritapahtumaan ja Mahdollisuuksien toreille, VPK-talon joulumarkkinoille 

Turussa  Näissä kaikissa yhdistys esittelee omaa toimintaansa, kertoo Agran koulusta ja myy 

intialaisia tuotteita.    
 

Sharewood 
Yhdistys jatkaa yhteistyötä  Givget Oy:n kanssa, jossa yhdistykselle kanavoidaan avustuksia ja 

jonka kautta viestitetään yhdistyksen ja koulun tapahtumia  yhteisöpalvelu Sharewood.org:in 

sivuilla. Sharewoodista saadaan myös vapaaehtoistyöntekijöitä tarvittaessa, kuten esim. 

käännöstyöhön.. 
 

Dalitit 
Kutsumme Agrassa kouluun sen parissa työskenteleviä ja lasten vanhempia  tilaisuuksiin, joissa 

tiedotetaan ja kerrotaan koulun asioista, hygieniasta, terveydestä ja muusta yleisistä elämää 

helpottavista tärkeistä asioista.  

Yhdistys pyrkii järjestämään daliteille helpohkoa työtä kuten esim. marmoristen koristeltujen 

saippuatelineitten tekeminen ja linnunpönttöjen rakentaminen. Tällöin yhteistyökumppani 

Intiassa antaa sponsoreiltaan saamansa materiaalit työn tekemiseen sekä palkan daliteille. 
 

Olemme aloittaneet  vuohien ja kanojen lahjoittamismahdollisuuden dalitiperheille 

nettisivuiltamme. 
 

Luonnon säilyttäminen 
Aineettomien lahjojen nettikauppassa on myynnissä luonnon hyväksi istutettavia puita. 

Koulumme tytöt pääsevät istuttamaan puut yhdessä metsäviranomaisten kanssa 

uudelleenistutukseen osoitetuille alueille. 



Agran koululaiset ry 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 

 

Yleistä: 

Yhdistyksemme on yleishyödyllinen järjestö, jolla ei ole poliittista eikä uskonnollista vakaumusta. 

Tarkoituksena on parantaa tyttöjen koulutustasoa ja kehittää tasa-arvoa koulutusasioissa sekä 

työskennellä dalitien syrjintää vastaan.  

 

Agran koululaiset ry on kesällä 2010 perustettu kummilapsijärjestö, joka toimii yhteistyössä 

Agrassa, Intiassa toimivan Chaudhary Welfare Societyn kanssa köyhien intialaisten tyttöjen 

koulunkäynnin hyväksi. Keväällä 2012 valittiin Agran koululaiset ry:lle hallitus, jonka 

puheenjohtajana jatkaa Pirkko Hellsten. Yhdistys pitää kiinteää yhteyttä intialaiseen 

yhteistyskumppanijärjestöön. Sen jäseniä tuetaan toimimaan koulun parhaaksi. 

 

Koulun toiminta voi jatkua samansuuntaisena kuin tähänkin asti. Koulussa on yhdeksäntoista 

oppilasta ja oppilasmäärä pidetään samansuuruisena myös vuonna 2013. Agran koululaiset ry 

suunnittelee koulun opetusta ja tarkkailee lasten oppimista ja terveyttä yhdessä intialaisten 

kumppanien kanssa. Se yrittää saada lasten vanhempia ja koulua toimimaan yhdessä oppilaiden 

parhaaksi. Yhdistys kannustaa koulun opettajaa Seema Hirvania opiskelemaan edelleen 

englantia ja toimimaan lapsia inspiroivasti työssään sekä innostaa koulun keittäjää ja kaikkia 

koulun parissa työskenteleviä antamaan parastaan koululle. 

 

Kummitoiminta:  

Tavoitteenamme on, että vuoden 2013 aikana saamme kaikille lapsille kummit. Tämä tarkoittaa 

38 ns. kummiosuutta, kun jokaisella lapsella on kaksi kummiosuutta Suomesta. Yksi kummiosuus 

on vuonna 2013 sama 300 euroa kuin aiemminkin. Suomalaiset kummit maksavat kaksi 

kolmasosaa yhden tytön vuosittaisista menoista, intialainen osapuoli yhden kolmanneksen. 

Uusia kummeja hankitaan tuttujen ja tutuntuttujen sekä yleisen media- ja muun näkyvyyden 

avulla. Agran koululaisten jäsenet tulevat tämän lisäksi mahdollisuuksien mukaan kertomaan 

erilaisissa tilaisuuksissa  kummilapsitoiminnasta. 

 

Hallitus: 

Hallitus kokoontuu mahdollisuuksien mukaan parin kolmen kuukauden välein, kesäaikana 

pidetään taukoa. Hallitusjäsenet ovat toisiinsa yhteydessä kokousten välillä  sähköpostitse ja 

puhelimitse. Uusi hallitus valitaan kevätkokouksessa huhti-toukokuussa. Hallitus valmistaa 

talous- ja toimintasuunnitelman syys- joulukuussa pidettävälle syyskokoukselle.  

Yhdistys järjestää syys- ja kevätkokouksen. 

 

Muu varainhankinta: 

Agran koululaiset ry myy Suomessa intilaisia kankaita ja vaatteita, joiden tuotto siirretään 

kokonaisuudessaan koulun hyväksi Intiaan. 

Kankaita ja vaatteita myydään paitsi eri tilaisuuksissa myös koulun sivuille perustetussa 

nettikaupassa. 

 

Lisätään nettikaupan valikoimaan koulun lasten tekemiä taiteellisia kortteja eri tarkoituksiin.  

 

Yhdistys myy  intialaista luomukahvia. Kahvin tuottamisessa saavat paikalliset köyhät naiset 

työtä. Kahvin nimi on Intia Hääkahvi. Keralan Vaianadista tullut kahvi pakattu 250 gramman 

pakkauksiin myös siellä. Kahvista saadut tuotot suunnataan kokonaisuudessaan koululle. Kahvia 

myydään yksittäisille ihmisille, nettikaupassamme, Sharewoodin sivujen avulla, lähettämällä 

sähköposteja yrityksille sekä soittamalla yrityksille. Jatketaan kahvin myyntisopimuksia 



Luomuidyllin, Kuudes maku –yrityksen, ja muutaman muun yrittäjän kanssa. Pyritään 

löytämään suurempia kahvieriä ostavia yrityksiä. 

 

Koulun sivuille  perustetun Aineettomien lahjojen myyntiä jatketaan koulun hyväksi. 

 

Yhdistys on hankkinut poliisilta luvan lipaskeräykseen. Pyritään keräämään lippailla rahaa eri 

tilaisuuksissa ja tapaamisissa koululle. 

 

Yksittäiset ihmiset, yhdistykset ja yritykset voivat antaa Agran koululaiset ry:lle lahjoituksia. 

Yhdistys toimii myös aktiivisesti sen puolesta, että jokin koulu ryhtyisi lahjoittamaan 

taksvärkkirahansa yhdistykselle. Yhdistys hakee apurahoja ja stipendejä. 

 

Vapaaehtoistoiminta ja harjoittelu: 

Koska koko koulutoiminta on vielä hyvin pienimuotoista, kouluun ei lähetetä koulurauhan takia 

vielä ketään vapaaehtoistyöhön eikä harjoitteluun. Tilanne saattaa muuttua vuoden varrella. 

 

Kepan jäsenjärjestö: 

Hallitus seuraa Kepan toimintaa ja pyritään mahdollisuuksien mukaan osallistumaan Kepan 

tapahtumiin ja tilaisuuksiin. On toivottavaa, että Agran koululaisten hallituksen jäsenet ja muut 

aktiiviset osallistuvat Kepan järjestämille kursseille. Hallitus harkitsee, voiko yhdistys maksaa 

itse kunkin osallistumismaksut. 

 

Tiedotus: 

Tärkein tiedotuskanava ovat omat nettisivut. Hallitus lähettää jäsenilleen säännöllisesti kirjeitä 

sähköpostitse. Yhdistys pyrkii myös innostuttamaan tiedotusvälineitä kirjoittamaan sen 

toiminnasta. Myös Sharewoodiin kirjoitetaan koulun tapahtumista ja asioista. Facebookia 

käytetään myös tiedotukseen. 

 

Osallistuminen Maailma kylässä -festivaaliin: 

Agran koululaiset ry osallistuu Kaisaniemessä  25.-26.5.2013 Maailma kylässä -festivaaleille. 

Festivaaleilla yhdistys esittelee omaa toimintaansa ja myy intialaisia Suomeen tuomiaan 

tuotteita. 

 

Sharewood: 

Yhdistys jatkaa yhteistyötä  Givget Oy:n kanssa, jossa yhdistykselle kanavoidaan avustuksia ja 

jonka kautta viestitetään yhdistyksen ja koulun tapahtumia  yhteisöpalvelu Sharewood.org:in 

sivuilla. Sharewoodista saadaan myös vapaaehtoistyöntekijöitä tarvittaessa, esim. kääntämiseen. 

 

Dalitit: 

Kutsumme kouluun sen parissa työskenteleviä ja lasten vanhempia  tilaisuuksiin, joissa 

tiedotetaan ja kerrotaan koulun asioista, hygieniasta, terveydestä ja muusta yleisistä elämää 

helpottavista tärkeistä asioista.  

Yhdistys pyrkii järjestämään daliteille helpohkoa työtä kuten esim. sukkien kutominen, 

nimirannekkeiden valmistaminen,  marmoristen koristeltujen saippuatelineitten tekeminen ja 

linnunpönttöjen rakentaminen. Tällöin yhteistyökumppani Intiassa antaa sponsoreiltaan 

saamansa materiaalit työn tekemiseen daliteille. 

 

Luonnon säilyttäminen: 

Aineettomien lahjojen nettikauppassa on myynnissä luonnon hyväksi istutettavia puita. 

Koulumme lapset pääsevät istuttamaan puut yhdessä metsäviranomaisten kanssa 

uudelleenistutukseen osoitetuille alueille. 

 

 

 



 

Lisäopettaja kouluun: 

Varaudutaan hankkimaan koululle tuntiopettaja heinäkuun alussa  englannin kielen ja 

mahdollisesti jonkun muun aineen opettamiseen, johon Seema Hirvanilla ei ole taitoa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agran koululaiset ry 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 

 
Yleistä: 

Yhdistyksemme on yleishyödyllinen järjestö, jolla ei ole poliittista eikä uskonnollista vakaumusta. 

Tarkoituksena on parantaa tyttöjen koulutustasoa ja kehittää tasa-arvoa koulutusasioissa sekä 

työskennellä dalitien syrjintää vastaan.  

 

Agran koululaiset ry on kesällä 2010 perustettu kummilapsijärjestö, joka toimii yhteistyössä 

Agrassa, Intiassa toimivan Chaudhary Welfare Societyn kanssa köyhien intialaisten tyttöjen 

koulunkäynnin hyväksi. Keväällä 2011 valittiin Agran koululaiset ry:lle hallitus, jonka 

puheenjohtajana jatkaa Pirkko Hellsten. 

Yhdistys pitää kiinteää yhteyttä intialaiseen yhteistyökumppanijärjestöön. Sen jäseniä tuetaan 

toimimaan koulun parhaaksi. 

 

Koulun toiminta voi jatkua samansuuntaisena kuin tähänkin asti.  Koulussa on yhdeksäntoista 

oppilasta ja oppilasmäärä pidetään samansuuruisena myös vuonna 2012. Agran koululaiset ry 

suunnittelee koulun opetusta ja tarkkailee lasten oppimista ja terveyttä yhdessä intialaisten 

kanssa. Se yrittää saada lasten vanhempia ja koulua toimimaan yhdessä oppilaiden parhaaksi. 

Yhdistys kannustaa koulun opettajaa Seema Hirvania opiskelemaan lisää englantia ja toimimaan 

lapsia inspiroivasti työssään sekä innostaa koulun keittäjää ja kaikkia koulun parissa 

työskenteleviä antamaan parastaan koululle. 

 
Kummitoiminta:  

Tavoitteenamme on, että vuoden 2012 aikana saamme kaikille lapsille kummit. Tämä tarkoittaa 

36:ta ns. kummiosuutta, kun jokaisella lapselle on kaksi kummiosuutta. Yksi kummiosuus on 

vuonna 2012  sama 300 euroa kuin aiemminkin. Suomalaiset kummit maksavat kaksi kolmasosaa 

yhden tytön vuosittaisista menoista, intialainen osapuoli yhden kolmanneksen . 

Uusia kummeja hankitaan tuttujen ja tutuntuttujen sekä yleisen media- ja muun näkyvyyden 

avulla. Agran koululaisten jäsenet tulevat tämän lisäksi mahdollisuuksien mukaan kertomaan 

erilaisissa tilaisuuksissa  kummilapsitoiminnasta. 

 

Hallitus: 

Hallitus kokoontuu vuoden aikana lähes kuukausittain kesäaikaa lukuun ottamatta. 

Hallitusjäsenet ovat toisiinsa yhteydessä kokousten välillä tarvittaessa sähköpostitse ja 

puhelimitse. Uusi hallitus valitaan kevätkokouksessa huhti-toukokuussa. Hallitus valmistaa 

talous- ja toimintasuunnitelman syys- joulukuussa pidettävälle syyskokoukselle.  

Yhdistys järjestää syys- ja kevätkokouksen. 

 

Muu varainhankinta: 

Agran koululaiset ry myy Suomessa intilaisia kankaita ja vaatteita, joiden tuotto siirretään 

kokonaisuudessaan koulun hyväksi Intiaan. 

 

Yhdistys jatkaa  intialaisen luomukahvin maahantuomisprosessia Suomeen. Kahvin nimi on 

Intialainen Hääkahvi.  Kahvipakkaukset painetaan Keralassa. Keralan Vaianadista tuleva kahvi 

pakataan 500 gramman pakkauksiin myös siellä. Alkuvuodesta odotamme saavamme 500 kilon 

kahvierän Suomeen ja heti sen jälkeen alamme myydä kahvia. Kahvista saadut tuotot 

suunnataan kokonaisuudessaan koululle.  

 



Yksittäiset ihmiset, yhdistykset ja yritykset voivat antaa Agran koululaiset ry:lle lahjoituksia. 

Yhdistys toimii myös aktiivisesti sen puolesta, että jokin koulu ryhtyisi lahjoittamaan 

taksvärkkirahansa yhdistykselle. Yhdistys hakee apurahoja ja stipendejä. 

 

Vapaaehtoistoiminta ja harjoittelu: 

Koska koko koulutoiminta on vielä alkutaipaleellaan, kouluun ei lähetetä koulurauhan takia vielä 

ketään vapaaehtoistyöhön eikä harjoitteluun. Tilanne saattaa muuttua vuoden varrella. 

 

Koulutus: 

On toivottavaa, että Agran koululaisten hallituksen jäsenet ja muut aktiiviset osallistuvat Kepan 

järjestämille kursseille. Hallitus harkitsee, voiko yhdistys maksaa itse kunkin 

osallistumismaksut. 

 

Tiedotus: 

Tärkein tiedotuskanava ovat omat nettisivut. Hallitus lähettää jäsenilleen säännöllisesti kirjeitä 

sähköpostitse. Yhdistys pyrkii myös innostuttamaan tiedotusvälineitä kirjoittamaan sen 

toiminnasta. 

 

Liittyminen Kepan jäsenjärjestöksi: 

Hallitus on päättänyt v. 2011 että yhdistys anoo Kepan jäsenyyttä. Se on mahdollista kahden 

vuoden toiminnan jälkeen, joten yhdistys voi anoa jäsenyyttä maaliskuussa 2012. 

 

Osallistuminen Maailma kylässä -festivaaliin: 

Agran koululaiset ry osallistuu Kaisaniemessä  27.-28.5.2012 Maailma kylässä -festivaaleille. 

Festivaaleilla yhdistys esittelee omaa toimintaansa ja myy intialaisia Suomeen tuomiaan 

tuotteita. 

 

Sharewood: 

Yhdistys jatkaa yhteistyötä  Givget Oy:n kanssa , jossa yhdistykselle kanavoidaan avustuksia ja 

jonka kautta viestitetään yhdistyksen ja koulun tapahtumia  yhteisöpalvelu Sharewood.org:in 

sivuilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agran koululaiset ry 
 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 

 
Yleistä: 

Agran koululaiset ry on kesällä 2010 perustettu kummilapsijärjestö, joka toimii yhteistyössä 

Agrassa, Intiassa toimivan Chaudhary Welfare Societyn kanssa köyhien intialaisten tyttöjen 

koulunkäynnin hyväksi. Agran koululaiset ry:llä on kesällä 2010 perustettu hallitus, jonka 

puheenjohtajana toimii Pirkko Hellsten. 

 

Yhdistys pitää kiinteää yhteyttä intialaiseen yhteistyökumppanijärjestöön. Sen jäseniä tuetaan 

toimimaan koulun parhaaksi. Koulun toiminta voi jatkua samansuuntaisena kuin ensimmäisenä 

toimintavuotenakin.  

 

Agran koululaiset ry suunnittelee koulun opetusta ja tarkkailee lasten oppimista ja terveyttä 

yhdessä intialaisten kanssa. Se yrittää saada lasten vanhempia ja koulua toimimaan yhdessä 

oppilaiden parhaaksi. Yhdistys kannustaa koulun opettajaa Ceema Hirvania opiskelemaan itse 

lisää englantia ja toimimaan lapsia inspiroivasti työssään ja innostaa koulun keittäjää ja kaikkia 

koulun parissa työskenteleviä antamaan parastaan koululle. 

 
Kummitoiminta: 

Tavoitteenamme on, että kevään 2011 aikana saamme kaikille 19 tytölle kummit. Tämä 

tarkoittaa 36:ta ns. kummiosuutta, kun jokaisella lapselle on kaksi kummiosuutta. 

 

Yhden kummiosuuden hinta on vuonna 2011 edelleen sama 300 euroa kuin ensimmäisenäkin 

toimintavuonna. Suomalaiset kummit maksavat kaksi kolmasosaa yhden tytön vuosittaisista 

menoista, intialainen osapuoli yhden kolmenneksen. 

 

Uusia kummeja hankitaan riveihin tuttujen ja tutuntuttujen sekä yleisen media- ja muun 

näkyvyyden avulla. Agran koululaisten jäsenet ovat tämän lisäksi mahdollisuuksien mukaan 

erilaisissa tilaisuuksissa kertomassa kummilapsitoiminnasta. 

 

Hallitus:  

Hallitus kokoontuu vuoden aikana lähes kuukausittain kesäaikaa lukuun ottamatta. 

Hallitusjäsenet ovat toisiinsa yhteydessä kokousten välillä tarvittaessa sähköpostitse ja 

puhelimitse. Uusi hallitus valitaan kevätkokouksessa huhti-toukokuussa. 

 

Yhdistys järjestää syys- ja kevätkokouksen.  

 
Muu varainhankinta: 

Agran koululaiset ry myy Suomessa intilaisia kankaita ja vaatteita, joiden tuotto siirretään 

kokonaisuudessaan koulun hyväksi Intiaan.  

 

Yhdistys suunnittelee myös ryhtyvänsä myymään intilaista luomukahvia. Kahvista saadut tuotot 

suunnataan myös kokonaisuudessaan koululle. Kahvi pakataan Intiassa, ja sitä myydään puolen 

kilon paketeissa Suomessa Hääkahvin nimellä. 

Yksittäiset ihmiset, yhdistykset ja yritykset voivat antaa Agran koululaiset ry:lle lahjoituksia. 

 

Yhdistys toimii myös aktiivisesti sen puolesta, että jokin koulu ryhtyisi lahjoittamaan  



taksvärkkirahansa yhdistykselle. Esimerkiksi syksyllä 2010 yksi haukiputalainen koulu lahjoitti 

tuottonsa, yli 2000 euroa yhdistykselle.   

 

Yhdistys hakee myös apurahoja ja stipendejä. 

 

Vapaaehtoistoiminta ja harjoittelu: 

Hallitus on katsonut, että koska koko koulutoiminta on vielä ihan aluillaan, kouluun ei lähetetä 

koulurauhan takia ketään vapaaehtoistyöhön tai harjoitteluun ainakaan alkuvuodesta 2011. 

Tilanne saattaa muuttua vuoden varrella. 

 

Koulutus: 

On toivottavaa, että Agran koululaisten hallituksen jäsenet ja muut aktiiviset  osallistuvat Kepan 

järjestämille kursseille. Hallitus harkitsee, voiko yhdistys maksaa itse kunkin 

osallistumismaksut.  

 

Tiedotus:  

Tärkein tiedotuskanava ovat omat nettisivut. Hallitus lähettää jäsenilleen säännöllisesti kirjeitä 

sähköpostitse. Yhdistys pyrkii myös innostuttamaan tiedotusvälineitä kirjoittamaan sen 

toiminnasta. 

 

Liittyminen Kepan jäsenjärjestöksi: 

Hallitus päättää, jättääkö yhdistys Kepalle jäsenhakemuksen. 

 

Osallistuminen Maailma kylässä -festivaaliin: 

Agran koululaiset ry osallistuu Maailma kylässä -festivaaleille 28.-29.5.2011 Kaisaniemessä 

omalla pöydällään. Festivaaleilla yhdistys esittelee omaa toimintaansa ja myy intialaisia 

Suomeen tuomiaan tuotteita. 

 

Sharewood 

Yhdistys on solminut Givget Oy:n kanssa vuoden 2011 ajaksi yhteistyökumppanuuden, jossa 

yhdistykselle kanavoidaan avustuksia ja sen viestintää tehostetaan yhteisöpalvelu 

Sharewood.orgin avulla. 

 

 

 

 

 


