
 

Jäsenkirje 1/2018 

 

 

Hei jäsen! Luet juuri Kehitys- ja kulttuuriyhdistys Aurora Borealis ry:n vuoden 2018  
ensimmäistä jäsenkirjettä. Kiitos, että olet ollut mukana tukemassa toimintaamme! 
 

Tässä kirjeessä haluamme kertoa yhdistyksemme toiminnasta edellisen jäsenkirjeen 
ilmestymisen jälkeen. Olemme olleet mukana tapahtumissa, aloittaneet yhteistyön kahden 
muun toimijan kanssa sekä kokoustaneet vuosikokouksen merkeissä. Alla ohjeet myös 
jäsenmaksun 2018 maksamiseen. 
 
Projektien kuulumiset 
 
Loo Niva Child Concern Group 

 
Jatkamme neljän nuoren naisen korkeakouluopiskelun tukemista Loo Niva-järjestön 
kautta. Loo Nivalle lähetettiin loppuvuodesta 2017 tukea 1000 €. Tässä nuorten naisten 
kuulumisia:  
 
”My aim is to be a banker and that is why I want to complete my study. Now I also support 
my family financially so my little sister could also study.” 
 
”After completing my bachelor’s study I want to do a master’s degree. Now I work as a 
teacher .” 
 
”My aim is to finish my study. I want to be an accountant. In my free time I teach in a 
school.” 
 
”After finishing my bachelor’s degree I want to do a government job and now I am 
preparing for the exams.” 
 
 
 



Hands for Help Nepal 
 
Jatkamme myös Bholungin kylän maanjäristyksen jälkeisen jälleenrakentamisen tukemista 
Hands for Help Nepal-järjestön kautta. Lisätietoja jälleenrakenuksen edistymisestä tulossa. 
Hands for Help Nepalille lähetettiin loppuvuodesta 2017 tukea 1000 €.  
 
Yhteistyö 
 

Olemme aloittaneet yhteistyön sekä Jyväskylän YK-yhdistyksen että Jyväskylän yliopiston 
ylioppilaskunnan kanssa! Olemme näistä uusista yhteistyökuvioista todella innoissamme! 
Yhteistyöllä Aurora Borealis ry:n on mahdollista saada lisää näkyvyyttä ja ihmisiä 
kiinnostumaan toiminnastamme. Molemmat tahot ovat luvanneet myös tukea 
taloudellisesti Loo Nivan Academic Sponsorship Programmea kuluvan vuoden aikana.  
 
Menneet tapahtumat  
 
18.10.2017 osallistuimme Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan järjestämään ”Voimaa 
vapaaehtoistyöstä”-tapahtumaan. Kiinnostuneiden oli mahdollista saada lisätietoa 

yhdistyksemme toiminnasta ja kuulla miten he voivat tulla 
mukaan toimintaan. 
 
 

Olemme vuokranneet Jyväskylässä kaksi kertaa 
kirpputoripöydän, joiden tuotto ohjataan tukemillemme 
projekteille.  
 
Osallistuimme 19.12.2017 yliopiston kirjastolla Joulutorille. 
Järjestimme arpajaiset ja lisäksi meiltä oli mahdollista ostaa 
pukinpussiin eettinen joululahja, jonka tuotto ohjattaan 
projekteille. Eettisiä joululahjoja on mahdollista ostaa 
kauttamme myös jouluksi 2018, joten pysy kuulolla! 
 
Jyväskylän YK-yhdistys järjesti 17.4.2018 Charity Run 2018 
– Hyväntekeväisyyshölkän Jyväsjärvellä. Tapahtuman 

osallistumismaksuilla tuetaan Aurora Borealis ry:n kautta Loo Nivan Academic 
Sponsorship Programmea.  
 
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunta 
järjesti kanssamme yhteistyössä Nepal-illan 19.4.2018. 
Tapahtumassa oli mahdollista kokea muun muassa nepalilaista 
tanssia, ruokaa ja laulua. Tapahtuman tuotto ohjataan kauttamme 
myös Loo Nivan Academic Sponsorship Programmelle.  
 
Tulevat tapahtumat 
 
Kehitysyhteistyövaliokunta järjestää opiskelijoille Vappupullo-
kampanjan jossa kilpaillaan siitä, mikä joukkue kerää eniten 
pulloja. Pullonpalautuskuitit on mahdollista toimittaa 
kehitysyhteistyövaliokunnalle ja näillä tuotoilla tuetaan Loo Nivan 
projektia. Lisätietoa kampanjasta löydät Facebookista! 
 
Ostamalla Jyväskylän yliopiston kampuksella sijaitsevasta 



lounasravintola Ilokivestä aterialippuvihon hintaan 27 € (normaalisti 25 €) lahjoitat 2 € 
projektillemme.  
Saadut avustukset 
 
Jyväskylän kaupunki on myöntänyt Aurora Borealis ry:lle 200 € toiminta-avustusta vuodelle 
2018.  
 
Vuosikokous 

 
 

Vuosikokous järjestettiin tänä vuonna 
Jyväskylässä 24.3.2018. Paikkana toimi 
thaimaalainen ravintola Krua Siam. Vuoden 
2017 tilinpäätös vahvistettiin ja vuoden 
2017 hallitukselle myönnettiin 
vastuuvapaus. Vuoden 2018 hallitukseen 
valittiin Antti Rajala (puheenjohtaja), Heli 
Pikkarainen (sihteeri) ja Nelli Niemistö 
(rahastonhoitaja). 
 

 
 
Jäsenmaksu vuodelle 2018 
 

Vuosikokouksessa päätettiin säilyttää jäsenmaksu entisellään; 15 €. Opiskelijoilta ja 
lapsilta jäsenmaksu on 10 €. Kannatusjäsenmaksu on 50 € ja sen maksaneilla on samat 
oikeudet kuin jäsenmaksun maksaneella. 
 

Jäsenmaksun voi maksaa yhdistyksen tilille FI23 5290 0220 5044 33. Viestiksi 
”Jäsenmaksu 2018”. Jäsenmaksun maksamalla annat samalla yhdistykselle luvan 
rekisteröidä nimesi ja osoitteesi (postiosoite ja/tai sähköpostiosoite) yhdistyksen 
jäsenrekisteriin EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asetus tuli voimaan 24.5.2016 ja 
sitä aletaan soveltaa siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen. Asetuksen tarkoituksena on 
henkilötietojen käsittelyn avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen. Aurora Borealis ry:n 
jäsenrekisteriin tallennetaan jäsenten nimi ja osoite, jotta voimme lähettää teille tietoa 
yhdistyksen toiminnasta. Voit kysyä meiltä lisää halutessasi.  
 

Muita tapoja tukea yhdityksen toimintaa 

 
Voit osallistua tapahtumiin tai tulla mukaan järjestämään niitä. Jos sinulla on ehdotuksia 
yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! 
Lähetä meille vaikka sähköpostia auroraborealis.development@gmail.com.  
 
Voit myös ostaa Aurora Boralis ry:n T-paidan hintaan 18 €. Kysy meiltä onko tarvitsemaasi 
kokoa vielä jäljellä. Saatavilla on niin naisten kuin miesten mallia. T-paita on valkoinen ja 
sen etupuolella on jäsenkirjeen etusivullakin oleva yhdistyksen logo.  
 
 
 
 

Oikein hyvää kesän odotusta kaikille! 
 

mailto:auroraborealis.development@gmail.com


Toivottaa Aurora Borealis ry:n hallitus; Antti, Heli ja Nelli  


