
 

 

Jäsenkirje 

 

Hei! Luet parhaillasi Kehitys- ja kulttuuriyhdistys Aurora Borealiksen historian ensimmäistä 

jäsenkirjettä. Koska kyseessä on ensimmäinen kirje, kerromme aluksi yhdistyksen 

historiasta. Tämän jälkeen sitä tätä ja tuota.  

 

Historia 

Kehitys – ja kulttuuriyhdistys Aurora Borealis Ry on toukokuussa 2015 perustettu 

jyväskyläläinen yhdistys. Yhdistyksen perustivat Heli Pikkarainen, Nelli Niemistö, Martti 

Särkkä sekä Antti Rajala. Ideana oli perustaa yhdistys joka oli tarpeeksi pieni, että sen 

toiminta ei hyydy omaan kankeuteensa, mutta toisaalta tarpeeksi voimakas, että pystymme 

vaikuttamaan toiminnallamme yhteiskuntaan. Taustalla olivat myös Suomen hallituksen 

tekemät kehitysyhteistyön määrärahoihin kohdistuneet leikkaukset, jotka herättivät meidät 

toimimaan. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja edistää kehitysyhteistyön tuntemusta ja 

harrastusta sekä lisätä eri maiden ja kansojen kulttuuriyhteistyötä ja kanssakäymistä. 

Aurora Borealis ry:n yhteistyökumppanit ovat tähän mennessä löytyneet Nepalista, koska 



Aurora Borealis ry:n perustajajäsenten vahvin kokemus ja kontaktit löytyvät juuri tästä 

maasta. Yhdistys ei kuitenkaan ole sitoutunut vain Nepaliin, vaan voimme toimia laajalla 

alueella. 

 

Kohteet 

Tällä hetkellä yhdistyksellämme on Nepalissa kaksi tukikohdetta; peruskoulun jälkeisen 

opiskelun tukeminen Loo Niva Child Concern Groupin kautta sekä Bholungin kylän 

jälleenrakentaminen vuoden 2015 maanjäristysten jälkeen. 

 

Loo Niva Child Concern Group  

Loo Niva aktivoitui vuonna 1994 ja 

organisoitui kansalaisjärjestöksi 

1997. Järjestön  tavoitteena on 

lasten elinolojen kokonaisvaltainen 

kehittäminen. Tämä Kathmandun 

lähellä toimiva lalitpurilainen 

järjestö toimii ruohonjuuritasolla, 

mutta on verkostoitunut 

kansallisella tasolla. Organisaatio 

tukee erilaisin projektein ja ohjelmin 

lasten koulunkäyntiä ja vahvistaa oikeudenmukaista ja tasavertaista yhteiskuntaa. 

Tavoitteena on taata kaikille lapsille turvallinen koulutie, parempi terveys ja rauhallinen 

elinympäristö sekä sosioekonominen kehitys. Organisaation yhteistyökumppaneita ovat 

koulut, yhteisöt, kunnallissektori, ihmisoikeusorganisaatiot sekä erilaiset yhdistykset. 

Aurora Borealiksen tuki suuntautuu Education Sponsorship Project – ohjelmaan. Ohjelma 

tukee peruskoulun suorittaneita nuoria, jotka haluavat jatkaa opiskelua ammatillisessa 

koulutuksessa tai collegessa. Tuki yhdelle nuorelle pitää sisällään sekä lukukausimaksun 

että muita koulunkäynnistä koituvia kuluja kuten koulupuvun, -materiaalit ja kuljetukset. 

Yhden oppilaan kulut ovat noin 300€ - 500€ vuodessa. Käytännössä Loo Niva valitsee 

eniten tukea tarvitsevat opiskelijat. Nuoret ovat vapaita itse valitsemaan tulevan koulunsa. 

Kuva 1 Loo Nivan järjestämät matematiikkaolympialaiset. 



Loo Niva huolehtii, että valintaan eivät vaikuta ulkopuoliset tahot esimerkiksi korruptoinnin 

muodossa.  

 

 

 

Bholung  

Toinen tukikohteemme on Bholungin kylä, Kavren läänissä Nepalissa. Virallisesti kylä on  

nimeltään Birta Deurali VDC. Se sijaitsee noin 80 kilometrin päässä Kathmandusta, mutta 

vaikeakulkuisen tien takia matka kylään kestää yhden päivän. Vuoden 2015 maanjäristys 

tappoi Nepalissa lähes 10 000 ihmistä ja tuhosi satoja tuhansia taloja asuin kelvottomiksi. 

Bholungin kylästä järistys tuhosi 143 taloa ja nyt kylä tarvitsee voimavaroja niiden 

uudelleenrakentamiseen. Kylässä asuu sekä yläkastisia brahmaaneja sekä chhetrejä että 

alakastisia majheseja ja kastittomia daliteja. Kylässä kävi vasta huhtikuussa 2016 virallinen 

rakennustarkastaja ja tätä 

ennen jälleenrakentamista 

voitu aloittaa. Suunnitelmana 

on, että jokainen kastiyhteisö 

valitsee yhteisöstään eniten 

jälleenrakennusta tarvitsevan 

kotitalouden. Ensimmäisessä 

vaiheessa rakennettaisiin siis 

viisi uutta taloa. 

 

 

Menneet tapahtumat 

Aurora Borealis on järjestänyt erilaista toimintaa, jonka tarkoituksena on pääsääntöisesti 

ollut varainhankinta kahdelle edellä mainitulle projektille. Meillä on ollut koko toimintamme 

aikana kahdesti kirpputoripöytä Jyväskylän kirpputoreilla ja kerran olemme pitäneet 

ulkokirpputoripöytää Sepänaukiolla.  

Kuva 2 Bholungin maanjäristyksessä vaurioitunut koulu. 



Syksyllä 2015 Kulttuuriyhdistys Karkee Ry otti meidät 

Riihi-iltamien hyväntekeväisyyskohteeksi. Neljänä eri 

iltana nähtiin useita hienoja folkmusiikkiin 

painottunutta yhtyettä ja artistia, tunnetuimpana niistä 

Dave Lindholm.  

Osallistuimme 13.8.2016 Kepan järjestämälle 

Mahdollisuuksien torille Jyväskylässä, jossa  

pystyimme esittäytymään yleisölle ja jakamaan tietoa 

avustuskohteistamme.  

Yhteenvetona voi sanoa, että tapahtumat ovat olleet 

erittäin mukavaa puuhailua, joita tosin säätilat ovat 

yrittäneet sabotoida parhaansa mukaan. Mutta AB:ta 

ei ole pystytty kukistamaan! 

 

 

 

Kenttämatka 

Sihteerimme Antti Rajala teki loppukesästä 2015 kenttämatkan Nepaliin. Hän kävi 

tarkastelemassa huhti- ja toukokuussa 2015 tapahtuneen maanjäristyksen aiheuttamia 

tuhoja Bholungin kylässä. Antti kävi lisäksi neuvotteluja Loo Niva Child Concern Groupin 

kanssa mahdollisista avustuskohteista. Näiden vierailut johtivat siihen, että Aurora Borealis 

valitsi niin Bholungin kylän, kuin Loo Nivan, ensimmäisiksi avustuskohteiksi. 

 

Apuraha 

Aurora Borealis ry on valittu Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan kehitysyhteistyösiiven 

kehitysyhteistyökohteeksi. Saamme täten kertaluontoisen apurahan TYY:ltä vuoden 2016 

aikana. Tässä osia perusteluista: ”Valitsimme teidät, koska halusimme tukea erityisesti 

peruskoulun jälkeistä koulutusta.”… ”Lisäksi halusimme tukea teitä uutena järjestönä. 

Halusimme osaltamme luoda pientä toivonkipinää siitä, että kehitysyhteistyötä on 

Kuva 3 Antti ja Heli Mahdollisuuksien 

torilla 



mahdollista tehdä myös ilman ulkoministeriön tukea. On rohkeaa perustaa uusi 

kehitysyhteistyöjärjestö leikkausuutisten keskelle ja toivommekin lahjoituksemme auttavan 

teitä toiminnan käynnistämisessä.”  

 

Rahankeräyslupa 

Sisä-Suomen poliisilaitos on myöntänyt meille rahankeräysluvan (RA/2016/372) ajalle 

1.8.2016 – 31.7.2017. Rahankeräyksessä kerätään varoja yllämainittuihin kohteisiin eli 

Bholungiin tai Loo Nivaan. 

 

Tulevat toiminnat 

Osallistumme Turun Yliopiston ylioppilaskunnan järjestämälle kehitysyhteistyöviikolle 

13.10.2016. Kerromme projekteistamme opiskelijoille ja muille kiinnostuneille järjestötorin 

yhteydessä.  

 

Järjestämme taidehuutokaupan Vakiopaineessa, Jyväskylässä 19.11.2016 kello 21.00. 

Taidehuutokaupassa huutokaupataan esimerkiksi seuraavien taiteilijoiden teoksia: Miika 

Neulaniemi (Turku), Inka Ylihärsilä (Tampere), Anna Broms (Helsinki), Mari Pikkarainen 

(Iitti), Henna Puhakka (Jyväskylä) ja Eeva Åkerblad (Jyväskylä). Huutokaupan tuotto 

ohjataan suoraan projekteille Nepalissa. Tapahtumaan on vapaaehtoinen 

sisäänpääsymaksu ja näillä tuloilla tuetaan järjestömme toimintaa. Tapahtumassa esiintyy 

myös Uittosuma. Tervetuloa! 

 

Tue toimintaamme 

Tässä erilaisia vaihtoehtoja tukea toimintaamme: 

Tule mukaan tapahtumiimme! Tiedotamme tapahtumistamme internetsivuillamme ja 

Facebookissa.  

 



Voit lahjoittaa rahaa yhteistyökohteisiimme. Voit tehdä lahjoituksen rahankeräystilillemme, 

FI8252785020007020, tai lahjoittaa käteistä rahaa rahankeräyslippaaseemme. Ota yhteyttä 

ja kysy mikä on tämän hetkinen lippaan sijainti! Jos haluat lahjoittaa suoraan 

rahankeräystilillemme, muista mainita viestikentässä kumpaa projektia haluat tukea 

(Bholung vai Loo Niva) vai saako lahjoituksesi jakaa molempien projektien kesken.  

 

Jos tiedät henkilön, joka haluaisi liittyä jäseneksemme, pyydä häntä ottamaan meihin 

yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse. Jäsenmaksu on 15€ tai opiskelijalta 10€. 

Kannatusjäsenyyden vuosimaksu on 50€. Kannatusjäsenellä ei ole velvoitetta tai vastuuta 

koskien yhdistyksen toimintaa. 

 

Voit myös ottaa yhteyttä meihin ja voimme yhdessä miettiä miten voisit tukea 

yhdistystämme. Yhteystiedot löydät kirjeemme alaosasta. 

 

Kiitos osoittamastanne tuesta Kehitys- ja kulttuuriyhdistys Aurora Borealikselle sekä hyvää 

loppukesää toivoo AB:n hallitus! 

Puheenjohtaja Heli Pikkarainen 

Rahastonhoitaja Nelli Niemistö 

Sihteeri Antti Rajala 


