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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 alakoulu. 
Oppilaita on yhteensä 38: alakoulun neljännellä luokalla 24 ja ensimmäisellä luokalla 
14. Koulullamme on myös luvat yläkoulun pitämiseen, mutta nyt ei ole 
yläkoululuokkia. 
 

Agran koululaiset ry on kesällä 2010 perustettu kummilapsijärjestö, joka toimii 
yhteistyössä Agrassa, Intiassa toimivan Chaudhary Welfare Societyn kanssa köyhien 
intialaisten tyttöjen koulunkäynnin hyväksi. Keväällä 2018 valitun Agran koululaiset 
ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii Pirkko Hellsten. Yhdistys pitää tiivistä 
yhteyttä intialaiseen yhteistyökumppanijärjestöön. Sen jäseniä tuetaan toimimaan 
koulun parhaaksi. 
 

Koulun toiminta ja henkilökunta 
 
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. Koulumme opettajina 
toimivat päätoimisesti 51-vuotias Kamlesh Tiwari ja 27-vuotias Ritu Tiwari, 
varaopettajana  tarvittaessa 24-vuotias Namrata Tiwari. Koulun keittäjänä on Mohan 
Devi ja koulun siivoojana Sharda Devi. 
Alakoulun tytöt haetaan riksoilla kotoaan kouluun  ja viedään myös takaisin 
koteihinsa riksoilla, joita tarvitaan yht. neljä.  
Kesällä 2017 Bhupinder Singh Thakur aloitti työn tyttöjen ja opettajien turvaamisen 
vartijana koulun portilla. Kaikki koulun työntekijät ovat naisia paitsi riksakuskit ja 
vartija.   
 
Keväällä 2018 yläkoulustamme valmistuneista tytöistä pyrki kymmenen jatkamaan 
opintojaan valtion lukiossa ja kahdeksan läpäisi pääsykokeet! Kumppanijärjestömme 
hankkii varat näiden lukiota käyvien tyttöjen opintoihin valtion lukiossa. Me 
toimitamme kumppanijärjestölle lukiolaisille tulevia mahdollisia lahjoituksia ja 
kumppanijärjestö päättää varojen parhaasta käytöstä lukiolaisten hyväksi. 
 
 

Kummitoiminta 
 
Tavoitteenamme on edelleen, että saisimme koululle yhteensä 76 kummia. Silloin 
jokaisella lapsella on kaksi kummiosuutta Suomesta. Yksi kummiosuus on vuonna 



2019 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, 
yleisen media- ja muun näkyvyyden avulla sekä pullopantti- ja muilla mahdollisilla 
lahjoituksilla.  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 tammi-toukokuussa. Hallitus 
tekee talous- ja toimintasuunnitelman syys-joulukuussa pidettävälle syyskokoukselle.  
Yhdistys järjestää sääntömääräisen syys- ja kevätkokouksen. 
 

Rahankeräyslupa ja lipaskeräys 
 
Yhdistyksellä on poliisilta saatu rahankeräyslupa RA/2017/414, joka on voimassa 
20.5.2019 asti. Keräämme myös lippailla rahaa tilaisuuksissa ja tapaamisissa koululle 
sekä pullopantti- ja mahdollisilla muilla lahjoituksilla. Käytämme yhdistyksen roll-
up:a ja Agran koululaiset –liivejä kampanjoissa ja tapahtumissa. 
 
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 kolme 50 gramman pussia korkealaatuista teetä eri puolilta 
Intiaa. Kahvista ja teestä saadut tuotot menevät täysimääräisinä koululle. 
 

2. Kankaat, laukut ja kassit ym. 
Jatkamme intialaisten kankaiden, niistä tehtyjen vaatteiden ja tuotteiden myyntiä. 
Myymme myös Intiassa palakankaista tehtyjä olkalaukkuja ja kasseja sekä silkkisiä 
pieniä kaulalaukkuja. Näitä kaikkia myydään myyjäisissä, markkinoilla ja 
festivaaleilla. Koko tuotto menee täysimääräisenä koulun toimintaan Agraan.  
 

3. Villasukkia ja muita neuleita 
Myymme Intiasta tulleita villasukkia ja muita neuleita. Lisäksi myymme Suomessa 
neulottuja lahjoituksena saatuja sukkia ja neuleita. 

 
Aineettomat lahjat 
 
     1.  Aineettomien lahjojen myyntiä jatketaan edelleen koulun nettisivuilla ja saadut 
varat käytetään seuraavasti: 
      -   Aurinkoenergia: koulurakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneeleja ja 
niitten rahoittamiseksi voi lahjoittaa osuuksia. 



-    Hankitaan vuohia ja kanoja daliti-perheille. 
- 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. Lahjoitukset, testamentit 
Otamme vastaan yksittäisten ihmisten, yhdistysten ja yritysten lahjoituksia Agran 
koululaiset ry:lle sekä testamentteja.  
 

4. Apurahat ja stipendit 
Yhdistys voi anoa apurahoja ja stipendejä. Tammikuussa anotaan 7:nde Mars 
Fonden:ilta avusta koulumme toimintaan. 
 
 

Vapaaehtoiset ja harjoittelijat 
 
Koulutoiminta on edelleenkin hyvin pienimuotoista ja siksi kouluun ei koulurauhan 
takia ole ollut tarvetta ottaa vapaaehtoistyöntekijöitä eikä harjoittelijoita. Tilanne 
saattaa muuttua. 
 

Kepan jäsenjärjestö 
 
Hallitus seuraa Kepan toimintaa ja pyritään mahdollisuuksien mukaan osallistumaan 
Kepan koulutuksiin, 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. 

 
Tiedotus 
 
Tärkeimpänä tiedotuskanavana toimivat koulun omat nettisivut. Hallitus lähettää 
jäsenilleen säännöllisesti tietoa sähköpostitse. Yhdistys pyrkii myös innostamaan 
tiedotusvälineitä toiminnastaan. Facebookia käytetään myös jatkuvasti tiedotukseen. 
Sharewoodiin kirjoitetaan koulun tapahtumista ja asioista, vaikka sen toiminta m.öl-
öonkin hiipunut. 

 
 
Tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuminen 
 
Agran koululaiset ry osallistuu Kaisaniemessä 25.-26.5.2019 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 esim. 
käännöstyöhön. 

 
Dalitit 
 
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. 
 
Koulun jälkeen vanhemmat toivovat koulunkäyntinsä lopettaville tyttärilleen työtä. 
Indus Ray Creation Delhistä auttaa työnhaussa, opettaa sukankudontaa jne. Thanks 
Exports Agrasta opettaa kengäntekoa ja kynttiläalaa. 
 
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.  
 
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! 
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