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Hei taas! 

Kesä on vaihtunut syksyyn ja yhdistyksessämme kesäinen ilakointi on vaihtunut syksyn vakavaan 

puurtamiseen. Tästä kirjeestä voitte lukea yhdistyksen viimeisimmät kuulumiset sekä tiedotusasiat 

jäsenille. 

 

Menneet tapahtumat 

 

TYY:n KEHY-viikko 

 

Hallituksen jäsenistä Nelli ja Antti osallistuivat Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan (TYY) 

järjestämälle kehitysyhteistyöviikolle 13.10.2016. Nelli ja Antti kertoivat turkulaisille 

yhdistyksemme toiminnasta ja lisäksi projektiemme etenemisestä Bholungissa ja  Lalitpurissa. 

Saimme aiemmin apurahan TYY:n kehitysyhteistyösiiveltä, joten TYY:ssä oltiin tyytyväisiä 

osallistumiseemme ja esittäytymiseemme. Olimme suurempien ja laajemmin tunnettujen 

järjestöjen joukossa (Unicef, Maailmanvaihto, Naisten pankki yms.) ja moni olikin utelias 

kuulemaan mistä Aurora Borealiksessa oikein on kyse.  

 

 



 

 

Tulevat tapahtumat 
 

Hyväntekeväisyyshuutokauppa ja yhdistyksen pikkujoulut 

 Bar Vakiopaineessa 

 

Järjestämme taidehuutokaupan Vakiopaineessa, Jyväskylässä 19.11.2016 kello 21.00. 

Taidehuutokaupassa huutokaupataan mm. seuraavien taiteilijoiden teoksia: Miika Neulaniemi 

(Turku), Inka Ylihärsilä (Tampere), Anna Broms (Helsinki), Mari Pikkarainen (Iitti), Henna Puhakka 

(Jyväskylä), Mirkka Näveri (Tampere) ja Eeva Åkerblad (Jyväskylä). Huutokaupan tuotto ohjataan 

suoraan projekteille Nepalissa. Tapahtumaan on vapaaehtoinen sisäänpääsymaksu ja näillä tuloilla 

tuetaan järjestömme toimintaa. Tapahtumassa esiintyy myös Uittosuma ja tapahtuman avaa 

Muuan Mies. Taulujen huutaminen aloitetaan ennakkotiedoista poiketen kymmenestä eurosta (10 

euroa) ja minimikorotus on yhden euron (1 euroa). Mikäli haluat osallistua tapahtuman 

järjestelemiseen jollain tavalla, ota yhteyttä yhdistyksen sähköpostiin 

(auroraborealiskehitys@gmail.com). Tehtäviä on mm. taidenäyttelyn pystytys 1.11.16, 

vapaaehtoisen pääsymaksun kerääminen sekä tapahtuman juontajana/meklarina toimiminen.  

Hyväntekeväisyyshuutokaupan yhteydessä järjestämme myös yhdistyksen pikkujoulut kaikille 

jäsenille. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita ilman erillistä ilmoittautumista juhlimaan pikkujouluja 

yhdessä muiden yhdistyksen toimijoiden kanssa. Tervetuloa! 

  



 

Kuulumisia projekteista 

 

Hands for Help Nepal/ Bholung 

 

Bholungin projektin yhteistyökumppani on nykyään Hands for Help Nepal. Heidän kanssaan on 

solmittu yhteistyösopimus, joka on voimassa 2017 vuoden loppuun. Yhdistys on sopinut 

lähettävänsä Hands for Help Nepalille 1000 euroa tänä vuonna ja näillä näkymin sama summa 

pystyttäneen lähettämään myös ensi vuonna.  

Bholungissa aloitellaan jälleenrakennusta huhtikuisen rakennustarkastajan vierailun jälkeen. 

Viidelle maanjäristyksessä tuhoutuneelle talolle on alettu tekemään uusia perustuksia. Jokaisesta 

kastiyhteisöstä on valittu yksi kotitalous ja taloja on alettu rakentaa eniten tarvitseville eli niille 

jotka tarvitsivat eniten jälleenrakennusta.  

 

Loo Niva Child Concern Group 

 

Myös Loo Nivalle on sovittu lähetettävän 1000 euroa tänä vuonna ja summa pysynee samana 

myös ensi vuonna. Loo Nivan kanssa yhteistyösopimus solmittiin viime keväänä ja sopimus on 

voimassa 2018 vuoden loppuun. 

Loo Nivan kanssa on aloitettu Education Sponsorship- ohjelma, jossa opiskelijoita tuetaan 

peruskoulun jälkeisissä opinnoissa. Loo Niva on nyt valinnut ne opiskelijat joita AB:n varoilla 

tuetaan. Opiskelijat opiskelevat joko ammatillisessa koulutuksessa tai Collegessa ja varoilla 

katetaan heidän koulumaksujen ulkopuolisia maksuja, esim. kirjoja ja muita materiaaleja.   

  



 

Varainkeruu 
 

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. Jos haluat tai tiedät jonkun, joka haluaa lahjoittaa rahaa yhdistyksen kohteisiin, varat voi 

ohjata suoraan rahankeräystilillemme, jonka tilinumero on FI8252785020007020. Rahaa 

lahjoittaessa viestikenttään tulee merkitä mihin kohteeseen haluaa varojen menevät tai saako 

lahjoituksen jakaa molempien kohteiden kesken. 

Lisäksi yhdistyksellämme on kaksi rahankeräyslipasta, joista toinen sijaitsee tällä hetkellä ravintola 

Base Campissa (Yliopistonkatu, 40100 Jyväskylä) ja toinen ravintola Nagargotissa (Hannikaisenkatu 

41, 40100 Jyväskylä).  

Apurahat 

Yhdistyksen toimintaan ja sen vakiinnuttamiseen on haettu kansan sivistysrahastolta apurahaa. 

Apurahan kohtalo selviää joulukuun 2016 loppuun mennessä.   

Lopuksi 
 

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

esimerkiksi sähköpostitse. Jäsenmaksu on 15€ ja opiskelijalta 10€. Kannatusjäsenyyden 

vuosimaksu on 50€.  

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

Yhteystiedot löydät kirjeemme alaosasta. Kiitos tuesta Kehitys- ja kulttuuriyhdistys Aurora 

Borealikselle ja erittäin hyvää syksyn jatkoa!  

  



 

Terveisin, 

Hallitus  

Puheenjohtaja Heli Pikkarainen  

Sihteeri Antti Rajala 

Rahastonhoitaja Nelli Niemistö 


