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Hei jäsen! Luet juuri Kehitys- ja kulttuuriyhdistys Aurora Borealis ry:n vuoden 2017 

ensimmäistä jäsenkirjettä. Tässä kirjeessä haluamme kertoa vuosikokouksen ja 

yhdistyksen ylimääräisen kokouksen päätöksistä, menneistä ja tulevista tapahtumista sekä 

tukemiemme projektien kuulumisista. Toivomme, että jatkaisitte järjestömme tukemista 

maksamalla vuoden 2017 jäsenmaksun. Tästäkin lisää alla.  

 

Vuosikokouksen päätökset 

Vuosikokous pidettiin tänä vuonna Jyväskylässä, Ravintola Sohwissa, 25.3.2017. 

Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös. Osallistujilla oli 

mahdollisuus tutustua toiminnantarkastajan lausuntoon. Lisäksi käytiin läpi vuoden 2017 

talousarvio ja toimintasuunnitelma. Vuosikokous päätti myöntää vastuuvapauden vuoden 

2016 hallitukselle. Vuosikokouksessa valittiin hallitukseen kaudelle 2017 kolme jäsentä. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituspaikat jakautuivat seuraavasti:  



 

Antti Rajala, puheenjohtaja 

Heli Pikkarainen, sihteeri 

Nelli Niemistö, rahastonhoitaja 

 

Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen päätökset 

Hallitus päätti kutsua koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, koska näki sen 

tarpeelliseksi. Kokous pidettiin 10.4.2017. Kokouksessa päätettiin tehdä yhdistyksen 

sääntöihin seuraavat muutokset:  

- Hallitus: hallituksen jäsenten määrä on jatkossa puheenjohtaja + 2-4 jäsentä (aiemmin 

ollut puheenjohtaja + 3-4 jäsentä). 

- Yhdistyksen nimen kirjoittaminen: nimenkirjoitusoikeus on jatkossa yhdistyksen 

puheenjohtajalla tai kahdella muulla hallituksen jäsenellä yhdessä (aiemmin nimen 

kirjoittaminen vaatinut aina kahta hallituksen jäsentä). 

- Yhdistyksen kokoukset: Lisättiin sääntö, jonka mukaan yhdistyksen kokouksiin ja 

valtuutettujen kokouksiin voi osallistua kokouksen aikana tavallisen läsnäolon lisäksi myös 

etänä tietoliikenneyhteyden (esimerkiksi Skype tms virtuaaliympäristö) tai muun teknisen 

apuvälineen kautta. 

Sääntömuutokset on ilmoitettu Patentti- ja rekisterihallitukseen, jossa ne odottavat vielä 

käsittelyä.  



 

Menneet tapahtumat 

 

Vuosi 2016 huipentui 19.11.2016 järjestettyyn 

taidehuutokauppaan. Taidehuutokauppa tuotti 

tukemillemme projekteille 399 €! Kaikki tauluja 

lahjoittaneet taiteilijat ja esiintyneet artistit olivat 

mukana vapaaehtoisesti. Tapahtuma onnistui yli 

odotusten ja sille toivottiin jatkoa.  

 

 

 

Tulevat tapahtumat 

Toukokuun alkupuolella varaamme kirpparipöydän Kilpisen kirppikseltä Jyväskylästä. 

Tuotto ohjataan projektien tukemiseen. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan Facebook-

sivuillamme.  

Kartoitamme tällä hetkellä nepalilaisten tuttaviemme yhteistyöhalua liittyen 

Ravintolapäivään 20.5.2017. Jos saamme sovittua yhteistyöstä, ilmoitamme 

osallistumisestamme Facebook-sivuillamme.  

Tulemme osallistumaan Jyväskylän Mahdollisuuksien torille kuten viime vuonna. 

Tapahtuman tarkka ajankohta ei ole vielä selvillä, mutta mahdollisesti tapahtuma 

järjestetään jälleen elokuussa.  

Olemme ottaneet yhteyttä Suomen ylioppilaskuntien liittoon, joka on tiedustellut 

paikallisten järjestöjen yhteistyöhalukkuudesta. Mahdollisesti osallistumme siis tavalla tai 

toisella syksyllä ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöviikolle. Aiempina vuosina viikko on 

järjestetty lokakuussa.  

 

 



Saadut yleisavustukset 

Olemme saaneet Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämän 200 € 

yleisavustuksen kansalaistoimintaamme. Päätös tehtiin maaliskuussa 2017.  

 

Projektien kuulumiset 

Vuonna 2017 Aurora Borealis ry jatkaa jo tutuksi tulleiden projektien tukemista. Tavoitteena 

on tukea molempia projekteja 1000 €:lla vuoden 2017 aikana. 

Yhteistyöjärjestömme, Loo Niva Child Concern Groupin, kautta tuetaan Education 

Sponsorship-ohjelmaa, johon valitut opiskelijat saavat tukea peruskoulun jälkeisiin 

opintoihin. Ohjelmaan valittavien nuorten valinta on kesken ja saadaan päätökseen 

kesäkuussa. Taloudellinen tuki tullaan antamaan nuorille heinäkuussa. Tämän hetkinen 

yhteistyösopimus Loo Nivan kanssa on voimassa vuoden 2018 loppuun.  

Lisäksi jatkamme yhteistyötä Hands for Help Nepalin kanssa ja tuemme edelleen 

Bholungin kylän jälleenrakennusta. Vaikka maanjäristyksestä on kulunut jo kaksi vuotta, on 

arvioitu, että järistyksistä täysin toipuminen voi viedä jopa viisi vuotta (Keskisuomalainen 

21.4.2017, http://www.ksml.fi/ulkomaat/Nepalilaiset-puhuvat-talojen-tuhoista-mutta-

kuolleista-vaietaan/971597). Yhteistyösopimus Hands for Help Nepalin kanssa on 

voimassa vuoden 2017 loppuun.  

 

Jäsenmaksut 

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan vuonna 2017: 

Normaali jäsenmaksu 15€ 

Opiskelijoiden ja työttömien jäsenmaksu 10€  

Kannatusjäsenyys 50€ (kannatusjäsenellä ei ole velvoitetta tai vastuuta koskien 

yhdistyksen toimintaa) 

 

Toivomme, että maksaisitte vuoden 2017 jäsenmaksun toukokuun aikana. Tämä ei 

luonnollisesti koske heitä, jotka ovat maksaneet maksun jo tänä vuonna. Jäsenmaksu 

tulee maksaa yhdistyksen tilille, jonka tilinumero on: FI23 5290 0220 5044 33. 

http://www.ksml.fi/ulkomaat/Nepalilaiset-puhuvat-talojen-tuhoista-mutta-kuolleista-vaietaan/971597
http://www.ksml.fi/ulkomaat/Nepalilaiset-puhuvat-talojen-tuhoista-mutta-kuolleista-vaietaan/971597


Viestikenttään voitte kirjoittaa ”jäsenmaksu”. Jos maksatte kerralla monta jäsenmaksua, 

eritelkää viestikenttään keiden jäsenmaksu on kyseessä. Kiitos, että tuette järjestön 

toimintaa! 

 

Rahankeräystili 

Rahankeräyslupamme (RA/2016/372) on voimassa 31.7.2017 saakka. Hallitus on 

päättänyt hakea rahankeräysluvalle jatkoa. Rahankeräystilille kerätyt varat käytetään 

kokonaisuudessaan projektien tukemiseen. Rahankeräystilille voi tehdä haluamansa 

lahjoituksen kirjoittamalla viestikenttään sen järjestön nimen, kenen projektia haluaa tukea 

- eli Loo Niva tai Bholung. Jos lahjoituksen saa jakaa näiden molempien projektien kesken, 

voit kirjoittaa viestikenttään molempien järjestöjen nimen. Rahankeräystilin tilinumero on: 

FI82 5278 5020 0070 20. Kiitos lahjoituksestasi! 

 

Lopuksi 

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

yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse (auroraborealis.development@gmail.com). 

Jos mietit miten voisit olla mukana yhdistyksen toiminnassa tiiviimmin, tai jos sinulla on 

ideoita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, voit ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin 

esimerkiksi sähköpostitse tai Facebookin kautta. Voimme miettiä yhdessä miten voisit olla 

avuksi. 

 

Kiitos osoittamastanne tuesta Kehitys- ja kulttuuriyhdistys Aurora Borealikselle sekä hyvää 

kevättä! 

Toivottaa:  

Puheenjohtaja Antti Rajala 

Rahastonhoitaja Nelli Niemistö 

Sihteeri Heli Pikkarainen 


