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Yleistä 

Matkan tarkoituksena oli kartoittaa työssäoppimispaikkoja OPH Intia-verkostossa mukana olevien 

oppilaitosten liiketalouden opiskelijoille sekä samalla vierailla kahden Koulutuskeskus Salpauksen 

nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen opiskelijani luona. He olivat samalla viikolla aloittaneet 7 viikon 

mittaisen  TOP- jaksonsa saman järjestön projektissa. 

FSL-India - (Field Services and Inter-cultural Learning - India) on minulle tuttu järjestö 

entuudestaan. Olen ollut yhdessä suuressa heidän organisoimassaan kv projektissa kouluttajana 

useita vuosia sitten.  Järjestön internet-sivut löytyvät täältä: http://fsl-india.org/ .  Heidän visionsa 

on 'Global Youth for a Sustainable Future'. Järjestön puheenjohtaja Rakesh Soans on itse viettänyt 

vuoden Tanskassa, joten hänen kanssaan kommunikointi on hyvin helppoa ja hän ymmärtää hyvin 

länsimaalaisia. Järjestö ottaa vastaan paljon vapaaehtoisia eri puolilta maailmaa ja sijoittaa heitä 

eteläiseen Intiaan sekä lyhyeksi että pitkäksi ajaksi. Järjestöllä on toimistotyöntekijöitä reilu 

parikymmentä ja muita työntekijäitä useita kymmeniä.  

Järjestön päätoimisto on Bangaloressa, joka IT-kaupunki ja jossa on suomalaisittain miellyttävä 

ilmasto, ei liian kuuma. Tosin kaupungissa on 11 miljoonaa asukasta, ja siellä siirtyminen paikasta 

toiseen kestää kauan. Järjestöllä on kaupungissa vierasmaja.  

Järjestöllä on oma nuorisokeskus, Youth Training Center, Kundapurissa, saman Karnataka 

osavaltion merenrantakaupungissa. Siellä on paljon kuumempaa ja kosteampaa kuin Bangaloressa. 

Lähin kv lentokenttä on Mangalore, jonne on Kundapurista 2 tunnin ajomatka.  

Molemmissa kaupungeissa vapaaehtoiset asuvat ensimmäisen viikon järjestön keskuksessa tai 

vierasmajassa ja oppivat intialaista kulttuuria ja tapoja, jonka jälkeen heidät sijoitetaan 

paikalliseen isäntäperheeseen asumaan.  

Tapasin aivan ihania ihmisiä, joiden kanssa yhteistyö sujui hyvin ja mallikkaasti. Viikon ohjelmani 

oli hyvin suunniteltu ja näin paljon viikon aikana. Tämä oli oikein hyvä työmatka! 

FSL India esittely 5.12.2016 

FSL toimisto, D.Ragland ja Supriya Spandana 

 Tekevät yhteistyötä monenlaisten järjestöjen kanssa, ottavat vastaan vapaaehtoisia myös 

sekalaisista partnereilta 

 3-4 kk etukäteen hakemus, sijoituksen ja viisumin takia, suosittelevat " Employment Visa - to work 

with NGO". vain Suomesta X entry viisumi ongelma, Suomen Intia suurlähetystö siis myöntää vain X 

entry viisumia, jossa tosin Salpauksen pojilla lukee, että vapaaehtoistyötä varten FSL järjestöllä, silti 

neuvottiin, että jos maahantullessa kysymyksiä, niin pitää sanoa, että tulevat tapaamaan ystäviä. 

(Tosin minäkin tulin kouluttajaksi 5 v. sitten X-entry viisumilla, multiple entry, eikä kukaan koskaan 

kysynyt mitään.) 

 Aloitus aina joka kk 1. maanantai, orientaatioviikko  

 Infosheet, jossa selvitetäään projektista oleelliset asiat 

 Ensimmäisen viikon valmennus joko Kundapurissa tai Bangaloressa 

 X entry viisumin haltijan ei tarvitse rekisteröityä, Employment visa –haltijan pitäisi rekisteröityä 

http://fsl-india.org/
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 Toisen viikon perjantaina vapaaehtoiset soittavat yhteyshenkilölleen 

 Kuukausittain tapaamiset, Cultural events, muiden vapaaehtoisten kanssa 

 Kolmannella viikolla yhteyshenkilö käy tapaamassa vapaaehtoista 

 Final evaluation 

 Pankkisiirto kolme kuukautta kerrallaan, jos jakso kestää 

niin kauan   

 Paikallinen sim kortti: kopio passista ja viisumista sekä 

passikuva. FSL auttaa.  

 Ekan viikon aikana myös kielitunteja, kannada Karnatakassa 

ja tamili Tamil Nadussa 

 Majoitus ensimmäisen viikon Bangaloressa FSL vierastalo ja 

Kundapurissa keskus, seuraavat viikot molemmissa 

paikoissa paikallinen isäntäperhe  

 Osallistumismaksu 233 noin euro/kk, lisäksi Kundapurissa 40 euroa lentokentältä nouto, 30 € 

Bangaloressa, myös kuljetus kentälle paluumatkalle pitää sopia etukäteen 

 Liiketalouden opiskelijoille mahdollisia projekteja, näistä tarkemmin järjestön sivuilla:  LTV02 C Rain 

water Harvesting &  LTV 02 F Sustainable Agriculture /Organic farming & LTV 03 / PR /research D 

Women Empowerment, office administration LTV 05 C media / PR /research and documentation. 

Palasimme näihin myöhemmin ja tarkensimme näitä. Näistä lisää myöhemmin ja liitteissä. 

 Sairausloma ok, 2 extralomapäivää/kk ekan kuukauden jälkeen, kaikista viikonloppumatkoista 

täytyy ilmoittaa 

 Paikallisliikenteen maksut maksetaan kuitteja vastaan, paikallisbussi, riksa, ym. Maksetaan kuun 

lopussa, kerran kuukaudessa vapaaehtoiselle.  

 

Kuva 1 Nämä kuvat FSL –India 
järjestön toimistolta Bangaloressa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2 Oikealla FSL-India järjestön 
puheenjohtaja Rakesh Soans 
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Kaksi vierailua projekteihin Bangaloressa 6.12.2016 

Water Literaracy Foundation  

 tuo esille tietoisuutta vedestä ja vedenkäytöstä 

 Esim. harmaavesien uudelleenkäyttö, suihkuvesi käytetään 

vessan huuhteluun, koulutusta ja tiedotusta, jättimäinen 

tehtävä, saavat tuotesuunnitteluapua Japanista, myös 

sadevettä kerätään todella vähän, vaikka osavaltiossa sataa 

paljon, myös maanviljelijöitä koulutetaan 

 Kehittävät myös palveluita urbaaneille ihmisille, sieltä 

tulevat rahat, asiakkaita mm. Volvo Trucks & Bus ja Pepsi 

Co 

 Rahoittavat itse itsensä 

 Suurin haaste: Intia on niin suuri maa, paljon ihmisiä, he 

toimivat vain Etelä-Intiassa, Intiassa on todella suuri pula 

puhtaasta vedestä 

 Vapaaehtoiset saavat itse valita mikä on tärkeää, nettisivut 

on tehty, youtube kanava, product design animaatio, 

videografia, valokuvaus 

 Järjestön sivut: 

https://waterliteracyfoundation.wordpress.com/ 

 Minun huomioni: vapaaehtoiset tarvitsevat omat kamerat, 

tietokoneet ja muut mahd. välineet 

 Kaikki vapaaehtoiset ovat oppivat täällä ollessaan kestävästä 

kehityksestä ja miettivät oman kulutuksensa uudestaan 

 Järjestöllä on 10 työntekijää, 100 ulkopuolista + vapaaehtoiset + opiskelijat 

 Sama herra myös majoittaa vapaaehtoisia kotonaan 

 

 
 

Kuva 4 Kuvia isäntäperheen asuinalueelta ja talo 

Kuva 3 Järjestön herra ja saksalainen 
vapaaehtoinen 

https://waterliteracyfoundation.wordpress.com/
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Kuva 6 Perheen rouva keittiössä, olohuone sekä kylpyhuone. 

 

Vidyaniketan – Women empowerment 

 Järjestö, joka voimaannuttaa naisia monella tavalla 

 Järjestää myös ammatillista koulutusta, ”terveysleirejä” 

 Opetusta tuotteiden teossa, jotta naisilla olisi jotakin 

myytävää 

 Yrittäjyysopetusta, mikrolainoja, englantia 

 Tarvitsevat apua:  

o tuotteiden markkinoinnissa, lyhytaikainen 

vapaaehtoinen (2 kk) voi tuoda ideoita, mutta 

toteutus on hankalaa 

o myös kirjanpidossa 

o online lahjoituksissa jatkuvuus puuttuu, PR online on FB 

o kaikenlainen technical support tarve olemassa, several tasks 

 

 

Juttelin paikassa kahden vapaaehtoisen kanssa. Vaikeinta on: 

ei yksityisyyttä, se on alkuun vaikeinta hostperheessä, ekat 2 

kk, sen jälkeen siihen tottuu, kuumuus ja kosteus erityisesti 

rannikolla keväällä. Helpompaa kuin kuvittelivat etukäteen: 

nuorten naisten yksin matkustaminen. Heidän erityinen 

huomionsa: tytöt lihovat ja pojat laihtuvat 

vapaaehtoisjaksonsa aikana. 

Kuva 7 Saree-paidan ompeluohjeet 

Kuva 5 Kuvia asunnolta. Vapaaehtoisten huone. 
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Youth Development Program - tapaaminen nuorten vapaaehtoisten kanssa 

7.12.2016 

YDP, Bangalore, Rahul ja 3 opiskelijaa: tytöt Nirupana, Sahana ja poika, joka tuli myöhässä ja jonka nimi 

meni sen takia ohi. nuorten joustava toimintaryhmä Bangaloressa, jota FSL alkuun organisoi, jotta myös 

bangalorelaiset nuoret olisivat osallisia muutokseen. Vaikka kuinka etsimme, emme loppujen lopuksi 

löytäneet yhtymäkohtia liiketalouden opiskelijoiden opintojaksojen kanssa, mutta nuvalaisten kanssa 

löysimme.  Nämä nuoret puuttuvat havaitsemiinsa epäkohtiin kaupungissa ja järjestävät aiheisiin liittyen 

tempauksia, jotka ovat avoimia kaikille sekä työpajoja ja tapahtumia omien intressiensä mukaan. Kaikki 

nuoret ovat opiskelijoita ja toimivat noin tunnin viikossa, jos on tapahtumia, niin silloin aktiivisemmin. 

Nämä nuoret olivat oikein mukavia ja aktiivisia nuoria.   

 

 

 

 

 

 

 

Kundapur, Youth Training Center 

Projekti SAP-K, Marta Espanjasta 

Tämä kaikki on kirjattu tosi nopeasti nopeasta keskustelusta, 

jota kävin espanjalaisen Martan kanssa, joka on alun perin 

tullut Kundapuriin EVS-vapaaehtoisena: 

 Sustainable agriculture- holistic approach, tarvitaan 

lehmänlantaa, jotta saadaan kunnon lannoitetta, luonto on 

ykkönen, organic way, ei kemikaaleja, ruuan kompostointi, 

rain water harvesting, traditional tools,  5 vapaaehtoista, 

pyrkivät omavaraisuuteen, istuttavat alueella siemeniä; 

fyysisesti mangon siemeniä ja psyykkisesti lasten mieleen. 

 Jos ruoka vaan heitetään puun juurelle, se tuo rottia, koiria, moskiitot tuovat dengueta ja malariaa. 

 Työtä vaimoille: jos vaimot kasvattavat omat jasmiinikukat, he pysyvät kotona, saavat rahaa kotiin 

ja lannoittavat viljelyt omalla ilmaisella kompostillaan 

Kuva 9 Ragland ja Johanna lounaalla 
Suomen itsenäisyyspäivänä 

Kuva 8 Ruokaa, jota FSL-toimistolla tarjottiin kaikille työntekijöille ja vieraille lounaaksi. Se on tyypillistä eteläintialaista ruokaa, 
jota syödään oikealla kädellä. 
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 Vapaaehtoiset juurrutetaan maahan ja itseensä, local staff ja international volunteers tekevät töitä 

yhdessä 

 Käyttävät hyväkseen luonnon taimia, myyvät taimet ulkopuolisille sponsoreille, ne sijoitetaan 

koulujen pihoihin mm. lapset koulussa saavat mangoja ja siitä otetaan kuvia, alkamassa oleva 

 Ovat aloittaneet kokeilun: erilainen riisilajike, joka ei tarvitse vettä, pidemmät juuret, 

Madagaskarilla viljellään tätä lajiketta, ei tarvita tulvaa riisipellolla 

 Mehiläistenhoitoa, saadaan orgaanista hunajaa, pölyttävät 

kukkia, parempi sato, opettavat tätä myös alueen viljelijöille 

 Hankinnassa lehmä toivottavasti ensi vuonna, siitä saadaan 

lehmänlantaa, maitoa, biokaasua metaanista, lehmälle 

tarvitaan vielä suoja  

 Täällä on kanoja, ne tuottavat kanamunia, pest control, air the 

soil, lisäksi viiriäiset uusi juttu 

 Azolla cultivation, luonnonlääkettä eläimille, jotain ihan uutta, 

myös ihmiselle, moskiitot eivät voi munia siihen  

 Uusi kompostimalli: pipe composting, ruantähteet, lantaa ja maata, keskuksessa monenlaisia 

komposteja, joilla myös annetaan mallia paikallisille 

 

 Training Centre  

 Aamupäivällä siellä tehdään puutarhatöitä, iltapäivällä valmistelua, vapaaehtoiset esim. etsivät 

tietoa, valmistelevat iltapäivän osuuksia 

 SAP-K workcamps, talvella noin 3 leiriläistä, kesällä 10-15 leiriläistä  

 Paikalliset antavat health & hygiene koulutusta for high school students  

 NUVALAISILLE Winter/summer camps for local kids, October & April , non-formal educational 

activities, health & hygiene, environment, social responsilibility, waste management,  

 Volunteer work camp, eli kaikki FSL vapaaehtoiset tulevat työleirille 

 Teen camps, espanjalaisille nuorille 15-19 v. 

 Training for kindergarten teachers, provide them with new ideas and teaching materials, 

intercultural exchange 

 Learning sessions for social work students, intercultural exchange, etc eivät osaa englantia tai eivät 

tunne tietokonetta, tai opastetaan jossain muussa asiassa, jossa on tarvetta 

 Tuition lessons for school kids, local children, myös Salpauksen nuvalaiset Valtteri & Antti 

 

Kuva 10 Keskuksen majoitusrakennus, keittiörakennus ja yksi kokoustiloista 
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Keskuksen ulkopuolella 

 Community visits, jos on ongelmia yhteisössä, keskuksen työntekijät raportoivat siitä eteenpäin, 

esim. esikoulu ilman opettajaa, tai koulu, jossa opettajat ilman motivaatiota; tarpeet yhteisöltä ja 

niihin tartutaan 

 Udapi clean; awareness in cleanliness and waste management, YDP = Young Development 

Programme tarttuu toimeen, täällä Kundapurissa se on vapaaehtoiset ja staff yhdessä, onko 

paikalliset mukana, se jäi tässä kohtaa epäselväksi 

 Nuvalaisille on TOP-mahdollisuuksia esim. pienessä erityislasten koulussa, jossa kipeästi kaivataan 

lisää käsiä ja ideoita opetuksessa. 

Markkinointiprojektimahdollisuuksia Kundapurissa liiketalouden opiskelijoille: 

 Paperituotteita, joita työntekijät ja vapaaehtoiset valmistavat keskuksessa, markkinointia 

Kundapurisssa ja ulkopuolelle kaupunkeihin missä on FSL toimistot, he voivat toimittaa tilaukset 

perille (Chennai, Mysore etc), FSL työntekijät voivat kuljettaa niitä kuukausittaisten kokoustensa 

yhteydessä  

 Uutuutena, kehittelyn alla: kausittain: joitakin elintarvikkeita, papad (rapea leipä, jota syödään 

alkupalaksi täälläkin intialaisissa/nepalilaissa ravintoloissa), mango pickle, cashew-pähkinöitä, 

tuoda paikalliset naiset keskukseen ja opettaa heitä tekemään niitä ja sitten markkinoida tuotteita. 

Touko-kesäkuu, kausi jolloin niitä tehdään. 

 Myös hinnoittelussa kaivataan apua   

Järjestön puheenjohtaja Rakesh Soans mukana iltapäivällä 

o FSL motto: Global youth for sustainable future  

o Play for Peace –järjestö kouluttaa ryhmänohjaajia, jotka voivat sitten kouluttaa toisia, aate leviää. 

Rakeshin haave, että tästä tulee sateenvarjo-organisaatio.  

o Terveysalan opiskelijoille olisi projekti: “droit” projekti rural areas 

 

Kuva 11 Myytävien tuotteiden kuvia. Näiden tuotteiden myynnillä rahoitetaan osittain muun muassa FSL-järjestön organisoimat 
koulut alueen slummeissa. 
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o Experiental learning, sitä Rakesh haluaa tänne, siinä haluaa apua. Erasmus + (tai EVS joka tulee 

tänne vuodeksi sitä tekemään ja opettamaan)  

Kustannukset 

Koulutuskeskus Salpauksen nuoriso- ja vapaa aika opiskelijoiden Antin ja Valtterin kustannukset/opiskelija 

menivät seuraavasti loppuvuodesta 2016 

o Viisumi: 96 € + kaksi matkaa Helsinkiin, viisumin hakeminen Intian suurlähetystöltä ja valmiin 

viisumin nouto 

o Rokotukset: 3 x 55 € + 25 € = 190 € 

o Vakuutukset: oppilaitoksen vakuutuksen lisäksi matkatavaravakuutus 30 € 

o Lentoliput: 600 € (Helsinki-Lontoo-Dubai-Mangalore menopaluu) + matkat Suomessa 

o Ohjelmamaksu FSL: n. 230 €/kk (tämä sisältää paikallismatkat Intiassa työviikkojen aikana) + 

kuljetus (ja vastaanotto) Mangaloren lentokentältä Kundapuriin keskukseen 40 € (kuljetus takaisin 

kentälle olisi toiset 40 €, tämä pitää ilmoittaa myös samassa vaiheessa) 

 Tämä noin yhteensä 1400 € + matkat kotimaassa  

 Lisäksi pojat arvioivat, että rahaa kuluu paikan päällä noin 500 €/kk vapaa-ajalla. He asuvat 

perheissä ja joka viikonloppu lähtevät johonkin (esim Goalle on 4-5 h junamatka), jolloin rahaa 

kuluu matkoihin, hotelliin ja ruokiin.  

 

Yhteystiedot 

Raportin laati: Johanna Tuliainen, päätoiminen tuntiopettaja, nuoriso- ja vapaa aika-ala, Koulutuskeskus 

Salpaus, johanna.tuliainen@salpaus.fi, 044 7080998. 

FSL-India: http://fsl-india.org/ 

 

 

  

mailto:johanna.tuliainen@salpaus.fi
http://fsl-india.org/

