
 1 

 

Agran koululaiset ry               Toimintakertomus 2020 

c/o Pirkko Hellsten 

Puutarhakatu 11 B 61 

20100 Turku 

www.agrankoululaiset.org 

 

YLEISTÄ 

Agran koululaiset on perustettu 13.2.2010 tukemaan intialaisten daliti-tyttöjen 

koulutusta Intiassa Agran kaupungissa. 

 

HALLITUS 

Hallinto 2020 

Hallituksessa toimivat 8.2.2020 asti puheenjohtaja Pirkko Hellstén, toiminnanjohtaja 

Sonja Sarlin, rahastonhoitaja Pirkko Kotila, varapuheenjohtaja Marita Rinne ja 

kokousten sihteeri Maija Keinänen. Uusi hallitus valittiin sääntömääräisessä 

kevätkokouksessa 9.2.2020 ja samat jäsenet kuin alkuvuonna valittiin uudelleen sekä 

järjestäytymisessä kaikki myös jatkoivat samoissa tehtävissä kuin alkuvuonnakin.  

Koko vuoden  Suomi-Intia koordinaattorina toimi Jasvinder Singh.  

Varsinainen toiminnantarkastaja oli toimittaja, ekonomi Timo Nikunen Helsingistä. 

 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 9.2.2020 ja sääntömääräinen 

syyskokous 3.10.2020. Hallitus kokoontui toimikauden aikana 9.2. ja 3.10. 

 

Alakoulu ja yläkoulu 

Koulussa oli vuoden lopussa yhteensä 38 oppilasta, 24 tyttöä kuudennellä ja 14 tyttöä 

kolmannella luokalla. Kesäloma oli 1.5.-4.7.  

 

Koulumme opettajina toimivat päätoimisesti 29-vuotias Ritu Tiwari ja 33-vuotias Meena 

Verma, varaopettajana tarvittaessa 26-vuotias Namrata Tiwari. 

Siistijä-keittäjänä jatkoi Mohan Devi ja koulun siivoojana Sharda Devi. Samat kaksi 

riksa-kuskia kuin aiempinakin vuosina hoitivat alakoululaistemme koulukuljetukset.  

Bhupinder Singh Thakur jatkoi työtään koulun vartijana. Kaikki koulun työntekijät ovat 

naisia paitsi riksakuskit ja vartija.   

Vuokrattu koulurakennus oli vuoden alussa sama kuin kaksi vuotta sitten käsittäen 

kaksi luokkahuonetta, pienen keittiötilan ja wc. Korona-viruksen takia koululaiset 

joutuivat etäopetukseen 24.3. alkaen vuoden loppuun asti. Etäopetus toimi siten, että 

opettaja vei tehtävät oppilaille slummiin alkuviikosta ja haki ne takaisin loppuviikolla. 

 

Jäsenet 

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 65 kummia ja 15 kannatusjäsentä. 

 

TALOUS 

Yhdistyksen toiminta rahoitettiin toimintavuotena kummimaksuilla, 

kannatusjäsenmaksuilla, intialaisten tuotteitten ja kahvin sekä intialaisen teen 

myynnistä saaduilla tuloilla sekä satunnaisilla lahjoituksilla ja tuotoilla.  

Tilinpäätös 31.12.2020 osoitti 4652.60 euron ylijäämää. 
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Rahankeräyslupa ja keräyslippaat 

Rahankeräyslupa RA/2019/104 alkoi 21.5.2019 on voimassa 31.8.2021 asti koko Suomen 

alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Rahaa kerättiin internetissä olevilla 

aineettomien tuotteiden myynnillä, joista tuloa saatiin 1184 €. Keräyslippailla kerättiin 

myös rahaa, mutta ne päätettiin avata ja laskea vasta seuraavan vuoden ensimmäisessä 

kokouksessa. Kaikki saadut tulot käytettiin Chaudhary Charity Schoolin kuluihin. 

Koulun yksi rahankeräyslipas oli Mimmin kirpputorilla Turussa ja yksi lipas kummi 

Kari ja Katja Mäkiön luona.  

 

 

Kahvi ja tee 

Yhdistyksemme vuoden 2019 lopulla Intiasta Suomeen tuotua reilua ja luomua Diwali-

kahvin  myynnistä saatiin yht. 336,88 €. Kahvista saadut tuotot menivät 

täysimääräisinä ylläpitämämme Chaudhary Charity Schoolin daliti-tyttöjen hyväksi. 

 

Jatkettiin Agran koululaiset ry:n Suomeen tuoman intialaisen teen myyntiä. Teen 

myynnin tuotto oli vuoden lopussa 1188,69 € ja tämä meni täysimääräisenä Agran 

koulun hyväksi. 

 

Villasukkia  

Villasukkia  saimme myydyksi yht. 702,16 € ja tämäkin tuloutettiin kokonaisuudessaan 

Agran koulullemme. 

 

Agran koululaiset kierrättää  

Agran koululaiset kierrättää –projekti jatkui, saimme lahjoituksina tavaroita, joita 

sitten myimme tori.fi –sivuilla.   

 

Pullonpalautusprojekti 

Tuusulassa A & J Kovasen K-marketin pullonpalautusprojekti alkoi talvella ja se tuotti 

300 €. Projekti jatkuu edelleen. 

 

Kana- ja vuohiprojekti 

Vuohien ja kanojen lahjoittaminen daliti-perheille oli edelleen mahdollista 

nettisivuillamme.  

 

Polkupyöriä koululaistemme perheille 

 Kumppanijärjestöltä sai edelleen lainata polkupyöriä  Agran koulun tarpeisiin ja 

koululaistemme perheenjäsenet käyttivät tätä etua paljon. 

 

Puhdasta vettä porakaivoista 

Nettisivuillamme oli edelleen mahdollisuus lahjoittaa varoja puhtaan veden 

hankkimiseksi daliteille. Koululle on lahjoituksena saatu 1000 euroa porakaivolle ja 

kaivautamme porakaivon koulun pihalle keväällä 2021 koululaistemme ja heidän 

perheittensä käyttöön.   

 

 

JÄSENYYDET  

Fingon jäsenyytemme jatkuu. Otamme mahdollisuuksien mukaan osaa tämän verkoston 

toimintaan.   
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TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN 

Maailma kylässä -tapahtuma 

Fingon järjestämä Maailma-Kylässä tapahtuma peruttiin keväältä 2020 korona-

viruksen takia, mutta päätimme osallistua seuraavaan Maailma kylässä –tapahtumaan 

29.–30.5.2021 Helsingissä. 

 

Olimme mukana 

Lazy Lizard –yrityksen koulullemme lahjoittamia myymättä jääneitä vaatteita myimme 

Helsingissä kirpputorilla Karhupuistossa.   

 

LAHJOITUKSET 

Kertaluonteiset lahjoitukset: 

Koulumme ystävät lahjoittivat 5173,84 €. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Ulkoinen tiedottaminen 

Verkkosivujemme osoite on www.agrankoululaiset.org.  

Koulun kortteja jaettiin yksityistapaamisissa.  

 

Yhdistyksen toiminnasta julkaistiin artikkeleita Facebookissa yhteisöpalvelu 

Sharewoodissa. 

 

Sisäinen tiedottaminen 

Kokouskutsut ja tilannekatsaukset hoidettiin sähköpostitse ja puhelimitse. Koulun 

sääntömääräisiin kokouksiin kutsuttiin myös kaikki muut yhdistyksen jäsenet, jotta 

keskustelu yhdistyksen toiminnasta olisi mahdollisimman laajaa ja avointa. 

 

http://www.agrankoululaiset.org/

