
Nepalin lasten puolesta - Maya Nepal ry  

 

Hyvä ystävä!  

Lähestymme Sinua Nepalin lasten puolesta. Kolmen ja puolen vuoden pituinen yhteistyömme 

nepalilaisten lastenkotien kanssa on astunut ratkaisevan askeleen eteenpäin rekisteröityämme Maya 

Nepal ry -järjestön maaliskuussa 2007. Maya Nepal ry on poliittisesti ja uskonnollisesti 

sitoutumaton hyväntekeväisyysjärjestö, jonka hallituksessa toimii tällä hetkellä seitsemän 

vapaaehtoista jäsentä: Enni Mikkonen (puheenjohtaja), Ulla Liukkonen (varapuheenjohtaja), 

Johanna Heikkilä (sihteeri), Eriika Heikkilä (rahastonhoitaja), Heli Mikkonen,(varasihteeri) Samuli 

Tiainen ja Johanna Karjalainen (vararahastonhoitaja).  

Järjestö ylläpitää tällä hetkellä seitsemän lapsen lastenkotia Nepalin pääkaupungin Katmandun 

lähistöllä, Bhaktapurissa. Lasten taustat ovat rikkonaiset ja köyhät, eikä heille ole aiemmin voitu 

turvata lastenoikeuksien mukaista elämää. Osalla heistä on toinen vanhempi elossa, mutta 

köyhyyden tai sosiaalisten ongelmien vuoksi he eivät voi huolehtia lapsistaan. Maya Nepal -kodissa 

työskentelee tällä hetkellä vakituisesti ”didi” (suom. isosisko), jonka työnkuvaan kuuluu 

ruuanlaitto, siivoaminen ja pyykinpesu. Yksi kodissa asuvista lapsista on ”didin” noin 4-vuotias 

poika.  

Maya Nepal on päätynyt yhteistyöhön naapurissa sijaitsevan australialaisrahoitteisen Meg’s 

Children Home:n kanssa niin, että näiden kahden lastenkodin lapset vuorottelevat asumistaan aika-

ajoin Mayassa ja Meg’sissä. Nämä lapset ovat aiemmin asuttaneet samaa lastenkotia, ja näin ollen 

he ovat kuin yhtä perhettä. Kun Maya Nepalin “viralliset” lapset asuivat Mayassa, kuilu kotien 

välillä alkoi kasvaa liiallisesti synnyttäen ruokavertailuja, kateutta ja “me ja nuo toiset” –ajattelua. 

Kun lapset vuorottelevat asumistaan Mayan ja Meg’sin välillä, perhehenki säilyy mielestämme 

parempana. Nepalilainen Bikash Khatri toimii pääasiallisena kasvattajana ja vanhempana lapsille.   

Järjestön pääperiaate on turvata lastenkodin lapsille rakastava, pysyvä ja kodinomainen ilmapiiri. 

Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista, jossa tiedon puute aiheuttaa sortoa, riistoa ja 

väkivaltaa. Vanhemmat joutuvat usein jättämään lapsensa kaduille todellisen puutteen keskellä. 

Nepalissa on noin 13000 lastenkotia. Orpokotiin pääseminenkään ei aina takaa lapselle turvallista 

elämää: liian usein erilaiset lastenoikeuksien loukkaukset kuuluvat monen orpokotilapsen 

arkipäivään. Maya Nepal ry haluaa osaltaan vähentää näitä loukkauksia muun muassa lähettämällä 

suomalaisia luotettavia vapaaehtoisia nepalilaisiin lastenkoteihin. Maya Nepalilla on kontakteja 

myös muutamaan muuhun lastenkotiin Kathmandussa, joiden kanssa yhteistyö perustuu vierailuihin 

ja satunnaisiin lahjoituksiin tarvittaessa.   

Maya Nepal ry:n toiminta on riippuvaista järjestön tukijoiden antamasta taloudellisesta tuesta. 

Järjestön saamat varat käytetään pääasiassa Maya Nepal-kodin asuinkustannuksiin, ---> 



 

lasten koulunkäyntiin ja peruselintarvikkeisiin (ruoka, vaatteet, lääkkeet, hygienia yms.) 

Ylimääräiset varat käytetään muiden lastenkotien elinolojen parantamiseen. 

 

Sinulla on nyt mahdollisuus liittyä Maya Nepal ry:n jäseneksi! Vuosittaisella 15 euron 

jäsenmaksulla olet mukana tukemassa nepalilaisten lasten elämää. Jäsenenä Sinulla on myös oikeus 

osallistua kokouksiimme sekä muihin tapahtumiin, kuten myyjäisiin tai messuille. Lisäksi saat 

sähköpostiisi uutiskirjeen Maya Nepal ry:ltä joka kolmas kuukausi. Kerran vuodessa saat myös 

laskelman Maya Nepal ry:n menoista ja tuloista. Näin voit seurata konkreettisesti lahjoittamiesi 

varojen käyttöä.  

Lisätietoja saat sähköpostitse osoitteesta: mayanepalry@gmail.com tai soittamalla:  

pj. Enni Mikkonen 040 7439572/ siht. Johanna Heikkilä 044 0841510.  

 

Ystävällisin terveisin Maya Nepal ry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yhdistyksen säännöt 

1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Maya Nepal ry. 

2. Yhdistyksen kotipaikkakunta Yhdistyksen kotipaikkakuntana toimii Oulun kaupunki.  

3. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on toimia apua tarvitsevien nepalilaisten lasten hyväksi. 

Yhdistys pyrkii edistämään ja tukemaan lasten elinolosuhteita kadulla ja orpokodeissa. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on levittää 

ajatusta yhteisvastuullisuudesta ja Nepalin lasten asemasta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  

 

o ylläpitää internet-sivuja  

 

o järjestää tapaamisia jäsenistönsä kesken  

 

o harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa  

 

o osallistuu tarkoitukseensa liittyviin tapahtumiin, kuten alan messuille ja festivaaleille  

 

o lahjoittaa rahaa nepalilaisiin lastenkoteihin, pääasiassa Maya Nepal Home:n toiminnan hyväksi  

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:  

 

o ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja  

 

o järjestää raha-, vaate- ja lelukeräyksiä  

 

o järjestää myyjäisiä ja arpajaisia  

 

o omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta  

 

4. Jäsenet Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy 

hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

 5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 

sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa 

jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne 

velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 

huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  

6. Liittymis- ja jäsenmaksu Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.  

7. Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa 

keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet 

hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 

rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.  

9. Tilikausi ja tilitarkastus Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 

vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa 

kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.  

10. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 

kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 

vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen 

kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.  

11. Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen 

puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys, esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 5. 

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 6. 

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja 

ja muut jäsenet 8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 9. käsitellään muut kokouskutsussa 

mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen 

ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on 

tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 

mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat 

yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa 

lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  



Maya Nepal ry  

 

Jäsenkaavake 

 

Sukunimi ____________________________Etunimet_____________________________ 

 

Syntymäaika_____________________________ 

 

Osoite___________________________________________________________________ 

 

Puhelin__________________________________ 

 

Sähköposti_______________________________ 
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